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ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΒΗΝΑίΛΥΡΑΦΙΛΝΙ
ΘΕ/AIS ΤΟΚΛ ΕΟΥΞ 13
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ 32.465

■Φέρομεν εϊς γνώσιν ιών κ. κ. Σιεν- 
όννίών ΖΚήνημαΙογράφων δΐι, διαδέίομεν 
ιήν νέαν έκόοσιν ιής έρ/^ηνικής ιαινϊας

ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΠΟΣ
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ΣΥΐε ιονς μεμα^νΐέρονς ήδοαιοιονς ιής 
έρΜηνικης σκηνής

MA PI KA ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ

BA ΣΙ Λ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ MYPAT

ΠΕΡΙΚΛ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

I Μέσα στή ζούγκλα
I τοΰ Κκ^νηρυατογραφικοϋ συναγωνισμού 
σταθερά καί ασφαλή

I είναι
I τά βήματα του Ζέοντος



ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ι.ΣΑΝΤΐΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ θ - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 54.243
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ΤΑΝΤΙΚΟΦΙ ΑΜΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ι.ΣΑΝΤΐΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ! ΤΑΙΝΙΑΙ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 9 - ΑΘΗΝΑΙ - Τηλ. 54«243

Ζ)ιά ζην (ΰροσεχη σαιζόν 193^-39 ζό ΖΓραφεϊον μας έ}ησφάρμ<5ί 
μεγάλης Αμερικάνικης 'Szaipiao,
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την άιτοκλειστικην έκμετάλλευσιν τών κάίωσι εκλεκτών ταινιών της
ΓΚΡΑΝΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΦΙΛΜΣ

’ -----------------------------
Ο ΙΗ1ΙΟΤΗΣ ΚΑΙ Η ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ (Devil on Horseback)

"Ενα ύπέροχο μουσικό ρωμάντζο «γυρισμένο» στά μαγευτικά τοπεϊα τοΰ Μεξικού. Μέ 
τήν ώραιστάτην Γαλλίδα Στάρ ΛΙΛΙ ΝΤΑΜΙΤΑ κα'ι τόν ΝΤΕΛ ΚΑΜΠΟ. ’Εξ δλοκλήρου- 
έγχρωμο. Σκηνοθεσία Κρα(ην Γουΐλμπουρ.

ΚΑΤΙ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΟΥΜΕ (Something to sing about)

(Προσωρ. τίτλος), Τό νέον δημιούργημα τοϋ δαιμονίου σκηνοθέτου καί μουσουργού Βί
κτωρ Σέρτσιγκερ, δημιουργού τοϋ <Μιά νύχτα έρωτος». Μέ τό πολυσύνθετον τάλαντον 
τοϋ ’Αμερικανικού Κινηματογράφου ΤΖΕΗΜΣ ΚΑΓΚΝΕΥ', τήν Έβελυν Ντώ, τήν Μόνα 
Μπάρρι κλπ.

ΚΑΗΤΑΙΝ ΚΑΛΑΜΙΤΥ (Captain Calamity)

"Ενα θαλασσινό δράμα γεμάτο περιπέτειες γυρισμένο στά έξωτικά νησιά τοΰ Ειρηνικού. 
Μέ τόν ύπέροχον καλλιτέχνην Τζώρτζ Χιούστον, τήν Μάριον Νίξον καί τήν έξωτικήν Μο- 
βίτα (τήν γνωστήν άπό τήν «Ναυτική ’Ανταρσία»). Σκηνοθεσία Τζών Ράϊνχαρτ. ΕΓΧΡΩ
ΜΟΣ 100 ο)ο.

ΤΙΓΡΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ) (Killers of the Sea)

Τό πειό ζωντανό δράμα των Βυθών τής θαλάσσης πού συνελήφθη ποτέ άπό κινηματο
γραφικόν φακόν. Παρμένο άπό τήν άποστολήν τοϋ περιφήμου Πλοιάρχου καί Δύτου Κά- 
σουελ.

23 1)2 ΩΡΕΣ ΑΔΕΙΑ (23 i)z Hours Leave)

Σπαρταριστή στρατιωτική κωμωδία γραμμένη άπό τήν διάσημον Μαίρη Ρόμπερτς. Μέ 
τόν Τζέϊμς "Ελιζον, τήν Τέρρυ Γουώλκινς. Σκηνοθεσία Τζών Τζ. Μπλάϋστον.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (Great Guy)

(Προσωρ. τίτλος). Μεγάλη άστυνομική ταινία μέ τόν άσυναγώνιστον ΤΖΕΤΜΣ ΚΑΓΚΝΕΎ' 
καί τήν Μάε Κλάρκ. Σκηνοθεσία Τζών Τζ. Μπλάϋστον.

ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΑΙ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (Wallaby Jim nt' the Islands)

θαλασσινό πειρατικό φίλμ μεγάλης δράσεως. Μέ τόν περίφημον ήθοποιόν καί τραγουδι
στήν ΤΖΩΡΤΖ ΧΙΟΥΣΤΟΝ καί τήν ιθαγενή Μάμο Κλάρκ. Σκηνοθεσία Τσάρλς Λαμόντ.

I J

Η ΣΚΙΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ (The Shadow strikes)

Δυνατό άστυνομικό δράμα μέ τόν γνωστόν είς τό είδος αυτό καλλιτέχνην PONT ΛΑ ΡΟΚ.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (La Liberte)
Γαλλικής παραγωγής, γυρισθέν ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τοΰ Προέδρου τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν. Μέ τούς : Ζερμαίν Ρουαί καί Μωρίς Έσκάντ τής Κομεντί Φραν- 
σαίζ. Σκηνοθεσία Ζάν Κέμμ.

4 ’Αστυνομικές 
ταινίες μέ τόν 

γνωστόν

ΚΟΝΡΑΤ ΝΑΤΖΕΛ

Ε ΛΕΥΚΗ ΑΕΓΕΩΝ (White Legion)
Παρμένο άπό τήν πολυθρύλλητον ύπόθεσιν της διώρυγος τοϋ Παναμά. Ή δραματική 
πάλη τοϋ άνθρώπου μέ τήν φύσι. Μέ τόν μεγάλον καρατερίστα 1ΑΝ ΚΕΤΘ. τήν Τάλα 

Μ Μπίρελ καί ένα έκλεκτον σύνολον ήθοποιών· Σκηνοθεσία Κάρλ Μπράουν.

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ (Navy Spy) |

Β ΚΙΤΡΙΝΟ ΦΟΡΤΙΟ (Yellow Cargo) |

ΕΠΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΩΝ ΛΑΘΡΕΔΙΠΟΡΩΝ (Gold Racket) |

ΑΙΦΝΗΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΤΡΑΙΙΕΖΑ (Bank Alarm) I

Κ Ο ΛΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ (Renfrew of the Royal Mounted)

fl- Έργον περιπετειώδες γυρισμένο στά σύνορα τοΰ Καναδά. Μέ τ<
τήν Κάρολ Χιούγκς.

Κ' 11 ΕΡΙ1ΙΕΤΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΙΘΕΡΑΣ (Love takes flight)
f Περιπετειώδες άεροπορικόν φιλμ μέ τόν ΜΠΡΟΥΣ ΚΑΜΠΟΤ.

Η). ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ (Sweetheart of the Navy)

KB "Ενα ναυτικό μουσικό φίλμ μέ τό χαριτωμένο ζευγάρι ΣΕΣ1ΛΙΑ ΠΑΡΚΕΡ καί ΕΡΙΚ

Τζέϊμς Νιούελ καί

Λ1ΝΔΕΝ.

25 ΖΚάου 3Υΐ(ΰόν και Αστυνομικά με ζονς ΤΖΩΝ ΓΟΥΕ‘1 
ΡΕΞ ΛΗΖ, Μπουφφαλο ΜΠΙΛ^

Τομ ΤΑ · ΥΛ ΕΡ. Τεξ ΡΙΤΤΕΡ. Κεν ΜΕΎΝΑ Ρ 
χαΐ Λ ΟΝ JZANE'Y (υιόν).
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Μέ έπικεφαλής τό Φιλμ — Δόξα!

I Η XDONATHI και οι Ί ΝΑΝΟΠ
τό θαύμα των θαυμάτων τού ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΎ-

= 'Ακολουθεί τό βαρύ πυροβολικό των άριστουργημάτων:

I ΣΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΟΝ ΙΛΙΓΓΟ (Γιάμ-Γιάμ)
ΦΡΕΝΤ ΑΣΤΑΙΡ-ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ

ΓΚΑΝΓΚΑ ΝΤΙΝ
ΝΤΟΥΓΚΛΑΣ ΦΑΙΡΜΠΑΝΚΣ—ΒΙΚΤΩΡ ΜΑΚ ΛΑΓΚΛΕΝ— ΚΑΡΥ ΓΚΡΑΝΤ

| ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΠΕΙΑ ΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗΣΩ

ΛΙΛΥ ΠΟΝΣ - ΑΝΡΥ ΦΟΝΤΑ

| ΧΑΒΑΝΕΖΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
I ΜΠΟΜΠΥ ΜΠΡΙΝ (δ δωδεκαετής ΚΑΡΟΥΖΟ)

I ΚΡΥΦΟΣ ΓΑΜΟΣ
| ΤΖΙΝΤΖΕΡ ΡΟΤΖΕΡΣ — ΤΖΕΤΜΣ ΣΤΟΥΑΡΤ

ΕΞΗΝΤΑ ΔΟΞΑΣΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (Τεχνικολόρ)
ΑΝΤΟΛΦ ΒΟΛΜΠΡΥΚ - Ζ\ΝΝΑ ΝΙΓΚΛ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
ΣΑΛΛΥ ΕΥΛΕΡΣ - ΑΝΝΑ ΣΙΡΛΕΎ'

I ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΓΚΡΑΝΤ ΟΤΕΛ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΞ (Τό Τρίο τού Πανζουρλισμού)

Άπό την έφετεινή εξαιρετική Παραγωγή τής

I R.IK.O. RAPIO
’Αποκλειστική Έκμετάλλευσις διά τήν ‘Ελλάδα, Κύπρον και ’Αλβανίαν

I ΧΚΟΥΡΑΧ ΦΟΛΜΧ Α.Ε.
H Σταδίου 45 — ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 21.824
Ξ ‘Υποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)

J XI

Ή μεγαλειώδης 
δημιουργία

τής

Him ΡΙΦΕΝίΠΑ

imUiM
KQI Η

ΕΟΡΤΗ W ΟΡίΙΟΤΗΤΟΪ
Τό φίλμ τών ’Ολυμπια
κών άγώνων μέ δλες τής 

λεπτομέρειες του.

Έγυρίσβησαν έν δλω 
460.000 μέτρα ταινία, 
έκ τών όποίων μόνον 
6.000 μέτρα έχρησιμο- 
ποιήθησαν διά τήν συ
ναρμολόγησήν αυτής τής 

ταινίας.
'Ολόκληρος ή διαδρομή 
άπό τήν ’Ολυμπίαν μέχρι 

Βερολίνου.
"Ενα μνημειώδες έργον.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ

Α.Ε. “ΑΝΖΕΡΒΟΣ,, 
‘Ακαδημίας 51 ■ ΑΘΗΝΑΙ 

Τηλέφωνον 30.045
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ΜΗΝ ΑΦΙΝΕΤΕ ΤΟ ΠΟΥΛΙ ΝΑ ΠΕΤΑΞΗ 

ΜΕΣ’ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΦΕΤΕΙΝ03ΣΥΜΒΟΛΛΙΟ
ΤΗΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ 1001
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ΑΑΕΑΦΑΙ
ΤΕΣ ΣΑΎΡΕΣ

όΤον TTafladuea

τπν ΓΙΓΑΗΤΩΝ
Μιά γυναΐωχ μί ττ&ρίλβόν

κ. τ. λ. κ τ. λ.

ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΥ ΤΟΥ 

ΕΦΕΤΕΙΝΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 

»» -



«Κ1ΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ: 11

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έτησία » . · Δρχ, 200
Διά τούς ’Οργανισμούς 
Δημοσίου Δικαίου και
Τραπέζας Έτησία Δρχ. 1000
Διά τάς Άν. Έταιρ. » 500

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΣ
Έτησία συνδρομήφρ χρ.10
At ουνβρομαί άπαραι- 
τήτως προπληρώνονται

ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΙΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ—ΔΙΕΥ®ΥΝ£Ι£ 

HP. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γραφεία : ‘Οδός SUKPΑΤΟΥΣ άριθ- 43 

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 12 ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΝ 

Άριθ. Τηλεφώνου: 52-400ΕΤΟΣ IE' APIS. 17 (430) ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΡΧ. 10
ΠΠΠΠ’’Π!’ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠυΠΠΠΠΠΒΠΠΠΠΠΠΠ?Π1ΠΠΠΠΠΠΠΒΠΠΠΠΪΠΗΙΠε

Κοντεύει ή Πρωτοχρονιά. Ή κινηματογραφική 
θέλω νά πώ, μήν ξαφνιαζόσαστε. Έχουμε δά δικό 
μας ήμερολόγιο Μ* άρχή καί τέλος άκαθόριστα. Κυ
ριολεκτικά καιροσκοπικό. Ή καπριτσιόζα βούληση 
τοΰ καιρού κανονίζει τήν έ'ναρξη καί τήν έκπνοή 
του. Καί θαρρώ πώς τοΰ φετεινοϋ ή άρχή δέν είναι 
μακριά . Ac πόν τώρα πού πλησιάζει ή καινούργια 
χρονιά καί θά έγκαταλείψουμε όριστικά στή λήθη 
τήν περασμένη, ας τής ρίξουμε άκόμα μιά ματιά. 
Στήν άρχή τοΰ καλοκαιριού είδαμε τί- έργα μας έ
φερε. Βλέπουμε τώρα τί καινούργια πρόσωπα μας 
γνώρισε Καινούργια, δχι μόνο γιατί τελευταία φά
νηκαν στήν οθόνη μά και γιατί —όνόματα φιρμαρι- 
σμένα πιά στόν τόπο τους, δόξες τής έγχώριας τέ
χνης, μ’ άγνωστοι έδώ πέρα—φέτος πρωτόκαναν ού· 
σιαστικά τήν έμφάνισή τους στόν τόπο μσς.

W άρχίσουμε άπ’ τόν άλλο κόσμο—τήν ’Αμερική 
θέλω νά.πώ- ΚΓ δμως θ’ άρχίσω μέ μιά ξένη: Τή 
νεαρή αύστρισκή Λοΐζε Ράϊνερ. Πέρσι βέβαια πρω- 
τοφάνηκε στό «Ζίγκφελντ». ’Αλλά πέρσι δέν ήταν 
παρά μιά υπόσχεση. Φέτος είναι μιά θετικότητα Στό 
«Ύπό τό βλέμμα τοΰ Βούδδα· δέδίνει πιά έλπίδες. 
Δίνει τή.βεβαιότητα δτι ό νέος κόσμος πολιτογρά
φησε στό ατέλειωτο καλλιτεχνικό του μητρώο ένα 
νέο άπόκτημα Κατώρθωσε νά μή σκιασθή άπ’ τή 
μεγάλη τέχνη τοΰ Μιοΰνι. Τόσος πόνος, κΓ έγκαρ- 
τέρηση καί παθητικότητα κΓ άφοσίωση άπλωμένα 
στό ισχνό αύγουλωτό πρόσωπο τής γυναίκας τοΰ 
Βάγκ Λούγκ. Τί μεγαλόπρεπο χαστούκι στις βιομη- 
χοινοποιημένες μοιραίες όμορφιές. Ή κακομοίρα ή 
Ράϊνερ δέ φορούσε παρά τό φαρδύ κινέζικο ράσο 
μέ τά μακριά άντρικά πανταλόνια. Δέ θά συνάρ
παζε, περισσότερο—ίσα ίσα λιγώτερο, σίγουρα—οΰτε 
μέ τό καλύτερο μοντέλο τής Λανβέν, κυρίες μου...

ΚΓ άλλος ένας καλλιτέχνης μεγάλος κΓ άπλός 
—γι’ αύτό μεγάλος. Δέν είναι φετεινός ό Σπένοερ 
Τρίϊου. Μά φέτος στή «Νέμεση» καί Ιδίως στους 
♦ Δαίμονες τών κυμάτων» έδειξε τί άξίζει. Ούτε λα
δωμένες χωρίστρες, οΰτε σπασμωδικές μελοδραμα
τικότατες. “Ενα χοντρό έργατικό μούτρο, θαρραλέο 
σαγώνι, λαμπερά μάτια. Παίξιμο άπλό, σάν κινη
μένο άπό έσωτερική παρόρμηση. Ό Μάνουελ τοΰ 
«Δαίμονες τών κυμάτων», μιά ποιητική άπλοϊκή ψυχή 
άφιερωμένη στή λατρεία τής θάλασσας—κΓ ό ήρωας 
τής «Νέμεσης», ένας άγαθός νέος μέ φτηνές φιλοδο
ξίες πού ή τυφλή μανία τοΰ τρελλοΰ πλήθους άλλά- 
ζει σέ τρομερό έκδικητή...—τί πραγματοποιήσεις, 
καυχήματα γιά δποιον ήθοποιό !...

ΚΓ οί όλότελα νέοι : Μιά συνταρακτική έμφά 
νιση : Ή Ντόρο&υ Ααμούρ. Είχε τήν τύχη νά δέσει 
τδνομά της μέ μιά μεγάλη δημιουργία, τήν «Καται
γίδα». Είναι άπ’ τις άρτίστες πού προσφέρουν περισ
σότερο μέ τήν έμφάνισή παρά τό παίξιμο—χωρίς 
νάναι κακό τό δικό της, συμπαθητικό μάλιστα, δέν

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

‘Ο στίχος...Δρ. 20.— 
Ήσελίς.... > 1000.—

Κατ’ αναλογίαν τά 
κλάσματα. 

’Ιδιαιτέραν συμφωνίαν 
διά δημοσιεύσεις αγγε

λιών διάρκειας.
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είναι τό μεγάλο της άτοΰ. Οί παραγωγοί έπιμένουν 
νά τή γυμνώνουν, αύτή έπιμέτει νά ντυθή—καί θά- 
ταν κρίμα. ‘Οπωσδήποτε μετά τήν «Πριγκίπισσα τής 
ζούγκλας» έκανε κΓ αύτή καρριέρα, πού συνεχίζε
ται θριαμβευτικά χάρις στήν γοητεία της.

Μιά χαριτωμένη ήθοποιός σ’ ένα χαριτωμένο φίλμ 
ή Μπέβερλυ Ρόμπερτς. Λίγο άγορίστικος άέρας, θε
ληματικό πρόσωπο, άλλέγκρο παίξιμο. Καί σκεφτήτε 
πώς σ’ δλο τό φίλμ—«Ή γή τής έπαγγελίας»—δέ 
φοράει παρά ένα μόνο φουστανάκι λίγα μέτρα στό 
τέλος. "Ολο τ’ άλλο διάστημα τριγυρνάει κΓ έρω- 
τεύεται μέτ’ άχαρα παντελόνια καί τά χοντροπάπου
τσα τοΰ ξυλοκόπου. ΤΙ άπογοήτευσι γιά τις κυρίες, 
πού περιμένουν νά ξεσηκώσουν κανένα μοντελάκι 
άπ’ τις ταινίες !

Ή «Στέλλα Ντάλλας» έκτός άπ’ τή δημιουργία 
τής Στάνγουϊκ άποκάλυψε κΓ ένα θαυμάσιο κορίτσι, 
τήν “Aw Σίρλεϋ. Πλάι στήν έξαίρετη συμπαίκτριά 
της, ή δμορφη αύτή κοπέλλα μέ τό γλυκό χαμόγελο 
στάθηκε σάν ίσια της. Πόνος καί τρυφερότητα καί 
παιδική άφροντισιά θαυμάσια άνακατωμένα στό έλεύ- 
θέρο παίξιμό της- ΤΙ μέλλον πρέπει νάχη...

Ό Χώμφρεν Μπόγχαρτ έμφανίστηκε σέ πολλά 
φίλμ («Στιγμαασμένες γυναίκες», «Μαύρη Λεγεών», 
«Χαλύβδινοι άντρες»). Δέν έχει όλότελα ώριμάσει 
καί θά τόν κατηγορούσα γιά κάποια έπιτήδευση καί 
σπασμωδικότητα. Έχει δμως δύναμη καί ταλέντο. 
Δημ κατήγορος, έργάτηο ή γκάγκστερ δημιουργεί 
ρόλους, δπου ξεχωρίζει τό άγριο, «κοφτό» παίξιμό 
του.

Γιά τή Γαλλία θ’ άρχίσω μέ τήν Cie Franpaise. 
Φέτος 3 σκηνοθέτες της μάς πρόσφεραν στιγμές καλ
λιτεχνικής ήδονής άξέχαστες. Ό Λουί Ζουβέ (πού ή 
♦Kermesse heroique» έφερε στήν Ελλάδα) στά «Φρ. 
Ντόκτορ». «Στίγμα» καί ιδίως «Carnet de bal> καί 
«“Αλλοθι», ό Ζαμ Κοπώ στό «Τρικυμία ψυχών», «Da
me de Malacca» καί «Ταχυδρόμος τής Λυών» κΓ ό 
Σάρλ Ντυλλέν στά «Φρ. Ντόκτορ» καί «Ταχυδρ. τής 
Λυών», στάθηκαν τρανή άπόδειξη πώς στόν κινημα
τογράφο μέ τ’ άπλούστερα μέσα, μέ μιά μάσκα 
εύκίνητη, μέ μάτια πού ξέρουν νά μιλάν καί χείλια 
πού ξέρουν νά σωπαίνουν (στόν κινηματογράφο ή 
σιωπή είναι χουσός περισσότερο παρά άλλοΰ) μπο
ρούν νά έκφράσουν καταστάσεις καί συγκινήσεις, 
άγωνίες καί πόνους, πάλη καί νίκη ή καταστροφή- 
Κι’ ή μίλιά τους άκόμα, λιγοστή μά ζουμερή, είχε 
μοναδική πλαστικότητα, πού κι’ άν άκόμα δέν κατα
λάβαινες τή σημασία τών λέξεων, έμπαινες, μέ τούς 
τόνους καί τούς παλμούς της, στό νόημα τοΰ λό
γου τους.

Ή Γαλλία μάς χαρίζει καί τό γέλιο. Ό Φερναν
τέλ πήρε τή θέση τοΰ μεγάλου της χωμικοΰ. “Αγνω
στος πριν άπό λίγο είναι σήμερα μιά άπ’ τις μεγα- 
λύτερες—δχι καί τις ώραιότερες—μορφές τής γαλ

λικής όθόνης. ’Αγαθός, άπλοϊκός, γκαφατζής, θΰμα 
καί ήρωας, μά χρυσή καρδιά, παιδική ξενιασιά, πη 
γαία εύθυμία, πάντα ίδιος τύπος, δ άγαπημένος τύ
πος τοΰ γαλλικοΰ κοινοΰ, πού άξίζει νά γίνη καί 
δικός μας.

Τήν άπότομη δόξα δέν τή γνώρισε ή Βιβιάν Ρο 
μάνς. Άφοΰ γιά καιρό κράτησε δεύτερους ρόλους, 
άνέβηκε λίγα λίγα τά «σκαλιά» σκαλοπάτια τής ε
πιτυχίας γιά νά φτάση φέτος (Οστερα άπό δυό κα
λές έμφανίσεις στή «Φρ. Ντόκτορ» καί στούς «Εθε
λοντές τοΰ θανάτου») στή μεγάλη της νίκη, στή Λο· 
λίτα τοΰ «Ναπολιτάνικες βραδυές». Εξαιρετική προ
σωπικότητα, ταμπεραμέντο φλογερό, γυναίκα συ
ναρπαστική κΓ ήθοποιός μ’ έκπληκτική ειλικρίνεια 
καί ζωή στό παίξιμό της, ένσάρκωσε μέ περίφημα 
άποτελέσματα τήν αίώνια άλλοπρόσαλλη ΕΟα τοΰ 
Φίλμ.

Ζέν—πρεμιέ δέν μπορεί νά καυχηθή πώς είναι δ 
Ζάν-Λουΐ Μπαρρώ. Άλλά είναι άπ’ τούς λίγους 
προικισμένους μέ πνοή καλλιτέχνες. Μερικοί έλά- 
χιστοι ρόλοι («Πρώτη Φλόγα», «Μπετόβεν», «Φρ. 
Ντόκτορ») κΓ υστέρα δυό έπιτυχίες : «Τρικυμία ψυ 
χών» καί «Ελένη». Πρόσωπο φαύνου, μάτια φλογι
σμένα άπό ψυχικό πυρετό, ένσαρκωμένη ή άγωνία 
τής ζωής. Τό παίξιμό του φορτωμένο άκόμα άπ’ τό 
θέατρο μά φερέλπιδο κι’ άνοιχτό.

Ή ’Ιταλία στήν κινηματογραφική παρακμή της 
έχει διαλείπουσες λάμψεις. Τά «Μαργαριτάρια τοΰ 
στέμματος» άνάμεσα στίς άλλες άπολαύσεις μάς 
πρόσφεραν καί τόν Έρμέτε Ζαμμόνι, τόν πρίγκηπα 
τής Ιταλικής σκηνής, ήθοποιό μέ μοναδική έκφραση, 
έκπληκτική πλαστικότητα λόγου—τί δίκιο είχε ί> 
Γκιτρύ νά μήν τόν ντουμπλάρη !—καί έξαιρετική ά- 
πόδοση στό ρόλο τοΰ ύπουλου, διπλωμάτη καί ρα
φινάτου Πάπα.

Ή «Βασίλισσα Βικτωρία» μάς, έφερε μιά θριαμ- 
βεύουσα ήθοποιό, τήν Άννα Νήγχλ. Λεπτοτάτη δ- 
μορφιά καί περίφημο παίξιμο. Τό κατόρθωμα παρα
κολουθεί τή Βικτωρία άπ’ τά 17 ώς τά_80 της χρό
νια, μέ άπίστευτη Ικανότητα μεταλλαγής, τό δεί
χνει. ’Εξαιρετική φινέτσα στό παίξιμό της καί λιγε- 
ράδα μεταπτώσεων. Κρίμα, πού τόσο άργησε ..

Τέλος άπ’ τή χώρα τών γιών τοΰ ήλιου μιά νεαρή 
ήθοποιός ή Σετσοΰχο Χάρα κάνει μιάν άξιόλογη έμ- 
φάνιση στή «Μιτσοϋκο». Χαριτωμένη, τρυφερή, καρ
τερική, τύπος γιαπωνέζας άφοσιωμένης στό Ιδανικό 
καί στήν παράδοση. Τόσο άπλή στήν έκφραση, άνυ- 
πόκριτη στή χαρά, πηγαία στή θλΐψι- Μιά άγνοη- 
μένη κΓ αύτή.

Καινούργιες φυσιογνωμίες..... Ό κινηματογράφος
άχόρταγος έχει άνάγκη άπό έξακολουθηττκή άνα- 
νέωση. Στήν Αμερική καί στή Γαλλία νέα διαρκώς 
πρόσωπα προσθέτουν τή λίγη ή μεγάλη άξία τους 
στόν άτέλειωτο χορό τών διάσημων ή άψανών έρ· 
γατών τής όθόνης.

Μάριος Σύλλας

_Υ. Γ. ’Άν δέν άναφέρω τ’ άστρα τών «’Ελληνι
κών» δημιουργιών δέν είναι γιατί δέν άναγνωρίζω 
τήν άξία τους, μά γιατί είναι τόσο γνωστή καί τόσο 
ώμολογημένη ώστε κάθε έπαινος άπ’ δποιονδήποτε 
νά περισσεύει. 2.

ΠΩάΟΥΝΤΑΙ κα&ίσματα Κινηματογράφον. 

ΠΙηροφορίαι : Γραφιΐον Κινηματογράφου ‘Οϋ· 

φα», Πλατεία Συντάγματος, Ά&ήναι.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΙΩΣΗΦ ΜΑΡΓΟΥΛΗΣ
JOSEPH MARGOULIES

Καί δεύτερον πλήγμα έδέχθ-η ή έλληνική κινηματογρα
φική οικογένεια πριν ή παρέλθη δεκαπενθήμερον άπό τοΰ 
θ-ανάτου τού Δημ. Σκούρα. Τήν παρελθ-οΰσαν Τρίτην, 13 
Σεπτεμβρίου άπέθ-ανεν καί έκηδεύθ-η σεμνοπρεπώς ό ’Ιωσήφ 
Μαργούλης άσθ-ενών άπό μηνών. Ό μεταστάς ΰπήρξεν είς 
έκ τών παλαιοτέρων κινηματογραφιστών τής Ελλάδος δια
κρίνεις μεταξύ τών συναδέλφων του διά τό χρηστόν του 
ήθ-ος, τήν ευγένειαν τοϋ χαρακτήρας του, τήν έπαγγελματι- 
κήν του εύθ-ύτητα και τήν έν γένει συμπεριφοράν του πρός 
πάντας.

Ό ’Ιωσήφ Μαργούλης γεννηθ-εϊς έν Σόφι^ μετέβη «εώ- 
τατος είς Βιέννην δπου έσπούδασε ηλεκτρολογίαν καί έκεϊ- 
θ-εν εις Σμύρνην παρά τφ συγγενεϊ του Κραΐμερ μετά τοΰ 
όποιου συνειργάσθ-η εις τάς έκεϊ ξενοδοχειακάς καί κινη- 
ματογραφικάς έπιχειρήσεις μέχρι τοΰ 1914, όπότε έγκατε- 
στάΟη μονίμως έν Άθ’ήναις ίδρύσας ίδιον κινηματογραφικόν 
πρακτορείου.

Ή καθ·’ δλα δράσις τοΰ μεταστάντος εν τε τφ κινημα
τογραφικά) καί κοινωνικά) πεδίφ όπήρξεν υποδειγματική, δ 
θ·άνατος δέ αύτοΰ συνεκίνησε βαθύτατα τούς πολυπληθ-εΐς 
του φίλους.

Τήν κηδείαν του παρηκολούθ-ησεν σύσσωμος ό κινηματο
γραφικός κόσμος τών ’Αθηνών και Πειραιώς έν καταφανή 
συγκινήσει συνοδεύσας τόν νεκρόν μέχρι τής τελευταίας 
αύτοΰ κατοικίας.

Ό «Κινηματογραφικός Άστήρ», ό όποιος έγνώρισε καί 
έξετίμησε δεόντως τόν μεταστάντα ώς άνθ-ρωπον, ώς φίλον 
καί ώς κινηματογραφιστήν, άπευθ-ύνει ιά ειλικρινή αύτοΰ 
συλλυπητήρια πρός τήν έρίτιμον κυρίαν χήραν Αλεξάνδραν 
Μαργουλή, ευχόμενος τήν έξ υψους παρηγοριάν.
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ 

Μηχανήματα ΦΙΛΙΠΣ 
τελείως καινουργή

Μοδέλα 1938, άρίστης άποδόσεως 
μετά ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

μέ μπουάτ 1500 μ., καθρέπτην 250 ni/m, 
έξαρτημάτων κλπ., συνοδευόμενα καί 

άπό«Γκρούπ» τελείως καινουργή.

ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 
Διά πλείονας πληροφορίας άποταθήτε 

γραφειον ΣΑΡΦΑΤΗ 
’Οδός Άρϊστείδου 1—ΑΘΗΝΑΙ
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1. ΣΚΛΑΒΟΙ ΤΟΥ ΒΥΘΟΥ
100 ο)ο ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

Τό Φιλμ άύτό. «γυρισμένο» στήν ’Αμερική, έχει άφιερωθή στούς'"Ελληνας σπογ- 
γαλιεΐς τών άκτών τής ΦλωρΙδος, οί όποιοι μέ τό άφάνταστον θάρρος των 
καί τήν αύταπάρνησίν των, έχουν προκαλέση τήν γενικήν συμπάθειαν.

2. ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
100 ο)ο ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ

Μία συναρπαστικήδημιουργία πού θά μείνη άξίχαστη, χάρις είς τούς τολμηρούς 
άκροβάτας, οί όποιοι άντικρύζουν συνεχώς τόν θάνατον, προοπαθοΰντες διαρκώς 
νά προκαλέσουν νέας συγκινήσεις στό άπαιτητικό κοινόν.

.3. ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ
FOLLOW YOUR HEART (Προσωρινός Τίτλος

"Ενα άριστουργηματικό μουσικό ρωμάντσ·.
'Υπερπαραγωγή τής REPUBLIC PICTURES.
Μέ τήν ΜΑΡΙΟΝ ΤΑΛΛΕΫ Σοπράνο τής METROPOLITAN Όπερας τής ΝΕΑΣ 
ΥΟΡΚΗΣ καί τόν βαρύτονον ΜΙΚΑΕΛ ΜΠΑΡΤΛΕΤ

4 ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΘΥΣΙΑ

"Ενα Φίλμ είς τό όποιον κατ’ άξιοθαόμαστον τρόπον έρμηνεύεται ή ιστορία δύο 
ταιριασμένων ζευγσριών, πού δέν έδίστασαν γιά τήν πατρίδα των νά διακινδυ
νεύσουν καί αύτόν άκόμη τόν μεγάλον τους έρωτα... —
Πρωταγωνιστούν : ΤΖΕΪΜΣ ΝΤΑΝ καί ΜΑΙΗ ΚΛΑΡΚ.

5. Κ ΑΜΠΑΛ ΕΡΟ

Ταινία Έγχρωμος τής όποιας ή ύπόθεσις έκτυλίσσεται στήν μαγευτική Καλλι· 
φορνία, τήν χώρα πού διατηρεί άκόμη όλες τίς γραφικές συνήθειες τών πρώτων 
Ισπανών κατακτητών.

^Mlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliilliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiniiiiiijiiiimi^^

Επιπροσ&έτως γνωστοποιοϋμεν δτι μεταξύ τών QQ περιπετειωδών ταινιών αϊτινες (rtVJn 
μάς έπεδείχϋ·ησαν δοκιμαστικώς κατά την είς τό Κέντρον μετάβασίν μας, έξελέξαμεν

ΜΙΑ ΕΚΛΕΚΤΗ Σμ

15 Εργα Ρ πρωταγωνιστήν τόν ΤΖΕΝΕ ΩΤΡΥ. 8 ΕΡΓΑ Ρ τ°ν 
ΜΠΡΑΟΥΝ. 8 Εργα & τρεις σωματοφυλακές ΜΓΊΟ^

‘Υποκατάστημα έν Θεσσαλον^Ι

{^ΜιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ> ΕΠΕΙΣΟώΙΟΚΟ <ΙΙ||||||||||||ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ·^

6. ΝΤΙΚ ΤΡΑΣΥ
(Ό Νέος Νάτ Πίγκερτον)

Μέ τόν άσύγκριτον ΡΑΛΦ ΜΤΤΕΡΝΤ. (15 Συναρπαστικά ’Επεισόδια)

7. Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΤΙΚ ΤΡΑΣΥ 
(Ό Νέος Νάτ Πίγκερτον)

ΡΑΛΦ ΜΤΤΕΡΝΤ. (15 Συναρπαστικά Επεισόδια).

8. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΖΟΡΩ

ΤΖΩΝ ΚΑΡΟΛ - NOAX ΜΤΤΙΡΥ. (12 ’Επεισόδια)

Ε 9. Η ΕΚΔ1ΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΑΕΤΟΥ

ΜΠΟΜΠ ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ - ΚΑΙΗ ΧΙΟΥΓΚΣ - ΜΠΙΓΚ ΜΠΟΥ ΟΥΪΛΛΙΑΜΣ - ΦΡΕΝΤ 

ΚΟΛΕΡ - ΟΥΪΛΛΙΑΜ ΝΤΕΣΜΟΝΤ. (12 Συναρπαστικά ’Επεισόδια).

10. Ο ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΠΡΑΚΤΩΡ

ΡΑΙΗ ΚΟΡΡΙΓΚΑΝ - ΧΟΥΤ ΓΚΙΠΣΟΝ. (12 Επεισόδια)

Π. S.O.S. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΤΡΟΜΟΣ

ΡΑΛΦ ΜΠΕΡΝΤ - ΜΠΕΛΛΑ ΛΟΥΓΚΟΖΙ. (12 ’Επεισόδια)

^■■niimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIillllllllIlimillllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIi™^

Μάνονται είς τήν Έφετεινήν Παραγωγήν τής REPUBLIC PICTURES κ,αϊαίδποϊαι 
^αί όποΐαι ϋ'ά ικανοποιήσουν πλήρως, δλους άνεξαιρέτως τούς έπιχειρηματίας Κιν)γράφων.

ΙΚΑΟΥ ΜΠΟΫΣ
]&ΥΕΐΝ. 8 Εργα & τόν ΜΠΟΜΠ ΣΤΗ Λ. 8 & τόν ΤΖΟΝΥ Μακ 
^ΙΒΙΓΚΣΤΟΝ - ΡΑΙΗ ΚΟΡΡΙΓΚΑΝ & MAE 7ΕΡΧΙΟΥΝ

ftΑΛΛΑΧ 'Οδός Τσιμισκή 7
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΕΡΕ Υ Ν Η Σ

’Ασφαλώς πολύ λίγοι άπό τό άπειράριθμο πλή
θος πού συχνάζει στούς κινηματογράφους καί τις 
χιλιάδες τών θαυμαστών καί θαυμαστριών τών με- 
σουρανούντων «άστέρων» θά ξέρουν, δτι τό δνομα 
ύπό τό όποιον θριαμβεύουν καί γίνονται διάσημοι, 
κάθε άλλο εϊνε παρά τό πραγματικό όνοματεπώ- 
νυμό τους. Έν τούτοις, κατά μίαν άναλογίαν 80ο)ο, 
τά δνόματα τών «άστέρων» πού θριαμβεύουν σήμερα 
καί έκείνων πού ύπήρξαν ή δόξα τής χθές, εϊνε 
ψευδώνυμα πού έπεσκίασαν τά άληθινά όνόματά 
τους... Ποιοι οί λόγοι αύτής τής μεταβολής; Πολλοί 
καί διάφοροι κατά τό μάλλον καί ήττον δείγματα 
τής... προληπτικότητος καί τής ιδιοτροπίας τών 
διαφόρων στάρ.

Έπί παραδείγματι: Ή μεσουρανούσα σήμερον 
είς τό Χόλλυγουντ Βαρβάρα Στάνβικ δέν εϊνε άλλη 
άπό τήν Ροΰμπυ Στήβενς πού γεννήθηκε στις 16 
’Ιουλίου 1907 στό Μπροΰκλιν. ’Άλλαξε τ’ δνομά της 
διότι άνέκαθεν δέν μπορούσε νά τό.,ύποφέρη. Μόλις 
πήρε τόν πρώτο μικρούτσικο ρόλο σέ μιά έπιθεώ- 
ρησι πού έπαίζετο στό Μπροντγουαίη, ή πρώτη σκέ· 
ψις της ήταν_ν’ άλλάξη τ’ δνομά της μέ τό «Βαρ 
βάρα», πού τής άρεσε πολύ. Αύτό δμως δέν έφθανε. 
“Ηθελε καί έπίθετο γιά νά τό συμπληρώση. ’Αλλά 
τή συμπλήρωσι έπρεπε νά τήν κάνη ή τύχη'. Καί γιά 
νά τό.,.έπιτύχη πήρε ένα παληό πρόγραμμα θεά
τρου μέ τά όνοματεπώνυμα ήθοποιών, κι’ ένα μο
λύβι. “Υστερα έκλεισε τά μάτια της καί μέ τό μο
λύβι σημάδεψε ένα δνομα στό πρόγραμμα. Τό δνο
μα Τζέημς Στάνβικ δπως είδε δταν άνοιξε τά μά
τια της. Καί ένθουσιασμένη φώναξε.

— Νά τό καινούργιο όνοματεπώνυμό μου! «Βαρ
βάρα Στάνβικ».

Καί μέ τό δνομα αυτό κέρδισε καί τό χρήμα καί 
τή δόξα πού ήθελε.

Ό Ντίκ Πόουελ, ό διάσημος αυτός καί δημοφι
λέστατος άστήρ, στήν πραγματικότητα λέγεται Ρί· 
τσαρ Έντβικ Πόουελ καί μέ τό μακροσκελέστατο 
αυτό δνομα ύπογράφει τά τσέκ καί τά συμβόλαιά 
του.

Ή Άλις Φέϋ πάλι στήν πραγματικότητα λέγεται 
Άλις Λεπέρ, εϊνε κόρη άστυνομικοΰ γεννηθεΐσα τήν 
5 Μαΐου 1915 στήν Νέα Ύόρκη, άλλαξε δέ τό έπί- 
θετό της μέ τήν βεβαιότητα δτι θά τής φέρη τή 
δόξα καί τήν εύτυχία διότι τότε μεσουρανούσε στό 
Μπροντγουαίη δ ήθοποιός Φράνκ Φέϋ "Ηταν τό 
είδωλο τού κοινού στό θέατρο πού έπαιζε.

Έπίσης ή περίφημη Άνναμπέλλα στήν πραγμα
τικότητα λέγεται "Αννα Καρπαντιέ, ύπ’ αύτό δέ τό 
δνομα δέν είχε πετύχει νά τής δοθούν λίγοι δεύτε- 
ρεύοντες ρόλοι “Εξαφνα μιά μέρα καθώς έδιάβαζε 
τό ποίημα τοΰ Έντγαρ Πόε «“Ανναμπελ Λή» έπη- 
ρεάσθηκε τόσο πολύ άπό τή μελαγχολική ώμορφιά 
τών στίχων του, ώστε άπεφάσισε νά πάρη τό δνομα 
τής ήρωΐδος του ώς ψευδώνυμό της. “Ετσι έβαπτί- 
σθηκε Άνναμπέλλα καί σάν αύτό νάχε μιάν εύνοϊκή 
έπίδρασι στή ζωή της, άναδείχθη καί έπεβλήθη στό 
κινηματογραφικό στερέωμα.

Πρέπει νά σηιιειωθή δμως δτι τήν άλλαγή αύτή 
τών όνομάτων τών ήθοποιών δέν τήν κάμουν πάν
τοτε οί ίδιοι. Πολλές φορές τά καλλιτεχνικά τους 
ψευδώνυμα τούς τά διαλέγουν καί τά έπιβάλλουν 
οί σκηνοθέται τους ή οί διευθυνταί τών «στούντιο».

Ή Μαίρη Άστορ, έπί παραδείγματι πού στήν 
πραγματικότητα λέγεται Λουσίλ Λάνγκχαμ όφείλει 
τό ψευδώνυμό της στή συμβουλή ένός θεατρικού 
κριτικού τής Νέας Ύόρκης, πού τό βρήκε ώς προ- 
σαρμοζόμενο καλύτερα στήν προσωπικότητά της.

Ή γνωστή καί κοσμαγαπητή στόν τόπο μας 
Τζόαν Κράουψορντ όφείλει τό ψευδώνυμό της στό.·· 
δημοψήφισμα μιας έφημερίδος! Τό ψευδώνυμο πούχε 
διαλέξει μόνη της ήταν Λουσίλ Λά Συώ καί τό άλη- 
θινό δνομά της εϊνε...Κασσίν.

Ή Μαίρη Μπρίαν όφείλει τό δνομά της αύτό είς 
τόν διευθυντήν της Χέρμπερτ Μπρένον. Τής τό έπέ- 
βάλε ώς., άποδίδον καλύτερα τόν χαρακτήρα της. 
Τό πραγματικό της δνομα εϊνε Αουΐζα Ντάντζερ.

Ή ιστορία τής άλλαγής τού όνόματος τοΰ με- 
σουρανοΰντος ήδη άστέρος Ρόμπερτ Ταίϋλορ, πού 
τό πραγματικό του δνομα εϊνε Άρλιγκτον Μπρόγκ, 
εϊνε πιό περίεργη άπό κάθε άλλη. Ό “Αρλιγκτον 
σπούδαζε τότε _δραματική καί μιά καθηγήτρια τής 
άπαγγελίας τού έμπιστεύθηκε σέ μιά έπίδειξι τού 
σχολείου του τό ρόλο τού πλοιάρχου Στάνχοπ στό 
έργο: «Τό τέλος τοΰ ταξειδιοΰ». Στήν παράστασι 
αύτή έτυχε νά βρίσκεται καί ένας τών άντιπροσώ- 
τής Μέτρο Γκόλντουϊν Μάγερ, άπ’ αύτούς στούς 
όποιους έχει άνατεθή ή.. Θήρα νέων«άστέρων»."Οπως 
ήταν έπόμενον ή ήθοποιΐα τοΰ νεαρού “Αρλιγκτον 
τόν κατέκτησε, άνέφερε στήν διεύθυνσίν του καί ή 
όδός πρός τόν πλούτον καί τήν δόξαν ήνοιξε γιά 
τόν άσημο ώς τότε Μπρύγκ.

Μέ τήν πρόσληψί του δμως στή μεγάλη έταιρία 
έγεννήθη καί τό πρόβλημα τής,.,βαπτίσεώς του. Οί 
διευθυνταί τού «στούντιο» είπαν νά τόν βγάλουν : 
«Μπρούντυ Στάνχοπ». Ή γραμματεύς δμως τοΰ 
διευθυντοϋ τής έταιρίας κ. Μάγιερ, ή περίφημη 
Ίντα Κόβερμαν παρετήρησε δτι τό δνομα...δέν ήτο 
δσον έπρεπε άμερικανικόν. Καί καθώς τά μάτια της 
έπεσαν τυχαίως στήν φωτογραφίαν τοΰ ήθοποιοΰ 
Ταίϋλορ Χόλμς φώναξε-

—Ταίϋλορ, εϊνε τό έπίθετο πού τοΰ ταιριάζει.
Καί ό κ. Μάγιερ συμφωνώντας μαζί της βρήκε 

καί τό μικρό δνομα~ Ρόμπερτ πού έσυμπλήρωσε τό 
όνοματεπώνυμον τού περιφήμου στάρ. Έπίσης ψευ
δώνυμον εϊνε τό Μαίρη Καρλάϋλ. Ή ξανθή γόησσα 
πού γεννήθηκε στά 1912 όνομάζεται στήν πραγμα 
τικότητα Γκουέντολυν Βίττερ. Τό άληθινόν έπίσης 
δνομα τής διαβολεμένης Φρατζίσκας Γκάαλ εϊνε 
Φάννυ Ζίλβεστριτς καί μ’ αύτό έχει ύπογράψει τό 
συμβόλαιό της μέ τήν «Παραμάουντ», γιά λογαρια
σμό τής όποίας«γυρίζει».Ό “Εντγαρ Ρόμπινσον όφεί- 
λει τ’ δνομά του στόν ηρώα κάποιου θεατρικού 
έργου. Τό πραγματικό του εϊνε ’Εμμανουήλ Γκόλ- 
ντεμπεργκ καί κατάγεται άπό τό Βουκουρέστι δπου 
έγεννήθη τό 1893. Ή γνωστή ήθοποιός Σάλλυ Μπλέϊν 
λέγεται Μπέττυ Γιούνγκ, άδελφή της δέ εϊνε ή Λο· 
ρέττα Γκρέχτετ πού έχει άντικαταστήσει μόνον τό 
βαπτιστικό της δνομα.

Ή Ντιάνα Ντοΰρμπιν λέγεται κανονικά “Εντνα 
Μέϋ Ντοΰρμπιν καί ή Μπαϊτυ Νταΐβις, Ρούθ Έλι- 
ζάμπετ Νταΐβις Ό Πώλ Μιούνι πάλιν, δ πασίγνω
στος πιά,φλέγεται πραγματικά Μιούνι Βαϊζενφρόϋντ, 
ό Ντίκ Άρλεν, Ρίτσαρντ Βάν Μάττιμορ, ό Ρέϋ 
Μίλαντ, Τζάκ Μίλαντ, ή Φάννυ Μπράίς, Φάννυ Μπό- 
ρος, ή Άνν Ντβόρακ, “Αννα Μάκ Κίμ, ή Κλωντέτ 
Κολμπέρ, Αιλή Σωσουάν καί ή Ντόροθυ Λαμούρ, 
Ντόροθυ Σλάττον.

Έπίσης τό πραγματικό δνομα τού Μπάρρυμορ 
εϊνε Μπλάϋθ, άλλά τό ψευδώνυμο τό πήρε πρώτος 
καί ^νομιμοποίησε ό πατέρας του. Ό Ρίτσαρ Ντίξ 
έξ άλλου όνομάζεται πραγματικά “Ερνεστ Μπράϊ- 
μερ, ό Μπούκ Τζόννες Τσάρλ Φρέντερικ Γκέμπαρτ 
καί ή Ντολορές ντέλ Ρίο-πάρτε άναπνοή—Λολίτα 
Ντολορές,Άσσούνσολο ντέ Μαρτινέζ. Αύτή καί δ 
συμπατριώτης της Λούϊς Άντόνιο Νταμόζο ντέ

ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙΟΙΑΝΘΡΩΠΟΙ
Άπό ένα σουηδικόν περιοδικόν άναδημοσιεύομεν, 

τάς κατωτέρω έκμυστηρεύσεις τής καλλιτέχνι- 
δος τού κινηματογράφου, τής «θείας» Γκρέτα 
Γ κάρμπο.

«“Οταν έζήτησα έργσσίαν γιά πρώτην,. φοράν, 
εύρισκόμουν εϊς τήν Σουηδίαν, θυμούμαι δλας τάς 
λεπτομέρειας, σάν νά ήτο χθές.

Ό άνθρωπος πού μέ έδέχθηκε είς τό γραφεϊον 
του έλέγετο Χάρμεντ. “Εξω άπό τήν πόρτα του 
ύπήρχε μία έπιγραφή: «Ζητείται σχεδιάστρια...» 
Καί εϊχα παρυυσιασθή γιά τήν θέσιν αύτήν.

“Ημουν, φυσικά, κατασυγκινημένη. Ό Χάρμεντ 
μέ έκύτταξε άπό τό κεφάλι ώς τά πόδια καί μοΰ 
είπε ψυχρότατα: _ %

— Στήν ήλικία σας, δεσποινίς, δέν μπορεί νά 
ξέρετε νά κάμετε τίποτε. Σάς συμβουλεύω νά γυ
ρίσετε στό σχολείο σας...

Αργότερα δταν έφθασα είς τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας, γιά νά παίξω εϊς τό πρώτον φίλμ μου, ό 
βοηθός τοΰ ρεζισσέρ—δέν θέλω νά είπώ τό δνομά 
του, διότι τώρα εϊνε γνωστότατος—μέ έρώτησε ·.

— Πιστεύετε άληθινά, δεσποινίς, δτι θά κάμετε 
καρριέρα στόν κινηματογράφο μ..

Δέν άπήντησα. Διότι δέν μοΰ άρεσε νά άπαντώ 
σέ τέτοιου είδους έρωτήσεις, Ιδίως δταν έγίνοντο 
σέ ειρωνικόν τόνον.

Άπό τότε πάντως, ήρχισα νά άποστρέψωμαι 
τούς άνθρώπους.

"Οταν μοΰ συμβαίνει νά άγοράσω κάτι πού έπι- 
θυμώ πολύ, εϊμαι βεβαία, δτι θά ϊδώ, 48 ώρες άρ· 
γότερα, νά έχουν άγοράσει δλοι τό ϊδιον πράγμα. 
Καί αύτό καταστρέφει πάντοτε τήν εύχαρίστησίν 
μου. Εϊνε άνυπόφορον νά μήν ήμπορώ ποτέ νά έχω 
τίποτε τό έντελώς άτομικόν μου!

Πρό δλίγου καιρού, έπί παραδείγματι, ήθέλησα 
νά άγοράσω είς τό Λός Άντζελες μίαν χαριτωμέ- 
νην μαίμουδίτσα. "Οταν, τρεις ήμέρας_ άργότερα, 
έπήγα νά τήν παραλάβω, ό έμπορος μοΰ είπε :

— Εύλόγησα τήν στιγμήν πού μπήκατε στό μα
γαζί μου, δεσποινίς! Άφ’ δτου μοΰ παραγχείλα_τε 
τήν μαϊμουδίτσαν έκείνην, έπούλησα τέτοια ζώα 
τούλάχιστον 20 φορές περισσότερα άπό συνήθως!

Πρό δύο έτών, έστόλισα τόν κήπο τής βίλλας

Αλόντβο πού έγινε άπλώς Τζίλμπερτ Ρόλαντ εϊνε 
άσφαλώς οί πιό δικαιολογημένοι γιά τήν άλλαγή. 
"Ενα τόσο μακαρονοειδές δνομα δέν θά μπορούσε 
νά τό συγκρατήση καί ή μνήμη τοΰ πλέον φανα
τικού των θαυμαστού.

Πρέπει νά σημειωθή δτι καί άπ’ τούς παλαιοτέ- 
ρους ήθοποιούς είχαν άλλάξει τά όνόματά τους 
δπως ό “Αλ Τζόλσον πού μάταια προσπάθησε νά 
έπιβληθή μέ τό πραγματικόν του Άδα Γιέλσεν καί 
ό Ντούγκλας Φαίρμπαγκς πού στήν πραγματικότητα 
λέγεται Οΰλμαν.

Τέλος μολονότι ψευδώνυμα τά όνόματα τών με
γάλων στάρ, συναντώνται συχνότατα στήν πραγμα 
τικότητα καί τούτο γιατί πολλοί θαυμαστοί των τά 
δίδουν στά παιδιά των. “Ετσι ύπάρχουν σήμερα 249 
κορίτσια στήν Αμερική πού λέγονται Κλωντέτ Κολ
μπέρ Τζόννες ή Κλωντέτ Κολμπέρ Γκίνγκσμπεργκ. 
241 πού λέγονται Καρόλ Λομπάρντ καί έκατοντάδες 
άγοριών πού λέγονται Γκάρρυ Κοΰπερ, Ρόμπερτ 
Ταίϋλορ κ.τ.λ.

Δέν κρίνουμε άσκοπο δτι ή μανία αύτή τών 
♦ άστέρων» νά άντικαθιστούν τά όνόματά τους έχει 
φέρει σύγχισι στά ληξιαρχικά βιβλία τών Ηνωμέ
νων πολιτειών καί δτι ώρισμέναι πολιτεΐαι δπως 
τής Μασσαχουσέτης είχαν ψηφίσει νόμους μέ βαρύ 
τατα πρόστιμα χιά νά έμποδίσουν τήν άλλαγή, άλλά 
δέν τό κατώρθωσαν καί σιγά-σιγά κατηργήθησαν. 

μου μέ ένα είδος λουλουδιών πράσινων μέ κίτρινα 
φύλλα. Έπειτα άπό μίαν έβδομάδα, δλα τά σπίτια 
τού Μπέβερλυ είχαν ίδιους κήπους.

Τί περισσότερον νά σας πώ; ..
Σκοπεύω νά παραγγείλω καινούργιες βραδυνές 

τουαλέττες: “Αν δέν κρατήσω μυστικά τά σχέδιά 
μου, δπως ένας στρατηγός είς τήν παραμονήν μιας 
μάχης, είμαι βεβαιοτάτη, δτι θά ίδώ νά παρουσιά
ζονται είς τάς διαφόρους έορτάς, τούλάχιστον δέκα 
γυναίκες ντυμένες άκριβώς δμοια μέ έμένα...

Καί άν κατορθώσω νά κρατήσω μυστικόν τό 
κόψιμον καί τό χρώμα τού φορέματος μου, εϊνε 
βέβαιον δτι, άφοΰ τό φορέσω μίαν φοράν, θά τό 
ίδώ άμέσως νά έμφανίζεται σέ χιλιάδας πανομοιό
τυπα.

Μοΰ άρέσει νά συγκεντρώνομαι είς τόν έαυτόν 
μου, όλομόναχη, είς τό μικρόν «γκρενά» σαλονάκι 
μου, άνάμεσα είς τά πράγματα καί τά μπιμπελό 
πού προέρχονται άπό τήν πατρίδα μου, δπου θά 
ξαναγυρίσω γρήγορα.

Μόνη;·.. Μά άσφαλώς!
Κρεμασμένον είς τόν τοίχον τού σαλονιού μου, 

εύρίσκεται ένα μικρόν ξύλινον άνάγλυφον, τό όποιον 
έσκάλισα κατά τήν τελευταίαν διαμονήν μου είς 
τήν Σουηδίαν. Παριστάνει τήν άνθρωπότητα, δπως 
τήν έχω γνωρίσει.

Άπό τό ένα πλευρόν, ύπάρχει ένας άνθρωπος 
χονδρός, ό όποιος κυττάζει άδιάφορα, γελώντας 
καί στηριγμένος είς τό μπαστούνι του: εϊνε ό άν
θρωπος πού δέν σας έχει άνάγκην. Είς τήν άντί- 
θετην πλευράν, υπάρχει ένας άλλος, χαμογελαστός, 
γονατιστόο, φιλοφρονητικώτατος: έκεΐνος πού σάς 
έχει άνάγκην.

Δέν ξεύρω τρίτην κατηγορίαν άτόμων...
θά μού άρεσε κάποτε νά ήμπορώ νά ζώ άνάμεσα 

είς τούς άλλους άνθρώπους, άνακατευμένη μέ τό 
πλήθος, πού μέ ένδιαφέρει, διότι εϊνε ή πραγματική 
έκφρασις τής ζωής. Άλλά, κάθε φοράν, σκέπτομαι 
τί άξίζει άληθινά τό πλήθος αύτό. Καί τότε κάτι 
μέ συγκρατεϊ καί μέ έμποδίζει νά έλθω σέ στενήν 
συνάφειαν μαζί του.

Κάθε βράδυ, δταν γυρίζω είς τό σπίτι μου, συ
ναντώ τόν γάτο μιας γειτόνισόάς μου. Εϊνε ένα 
ζώον ώραιότατον, πού άποτελεΐ είς τά μάτια μου 
τήν άληθινήν είκόνα τού άνθρωπίνου γένους...

“Ερχεται κάπου-κάπου είς τόν κήπον μου νια
ουρίζοντας καί έγώ τού προσφέρω κάποιαν λιχου
διά. Τότε αύτός, μέ δλον τό μέγεθος τής άχαρι^ 
στίας του, φεύγει καί πηγαίνει νά τήν φάη άλλοΰ 
μέ τήν ήσυχίαν του.

Κατόπιν ξαναγυρίζει γιά νά Ιδη άν ήμπορή νά 
έπιτύχη κάτι άκόμη. "Αν δέν τοΰ δώσω τίποτε πιά, 
μέ κυττάζει καί μοΰ γυρίζει τήν πλάτη.

Δέν άξίζω προφανώς γΓ αύτόν, παρά άναλόγως 
τοΰ κέρδους πού ήμπορεΐ νά έπιτύχη άπό έμένα...· 
Εϊνε άληθινά ένα ζώον μέ ψυχή άνθρώπου, τό 
όποιον έπί πλέον δέν καταβάλλει καμμίαν προσπά
θειαν γιά νά κρύψη τά έγωϊστικά του αίσθήματα-

Μετά τήν έπιτυχίαν τών τριών πρώτων φίλμ μου, 
ό βοηθός ρεζισσέρ, γιά τόν όποιον έμίλησα είς τήν 
άρχήν, ήλθε νά μοΰ προτείνη νά «γυρίσω» ένα φιλμ 
του. Προφανώς, δέν ένθυμεΐτο πιά τά λόγια, μέ τά 
όποια μέ εϊχε ύποδεχθή δταν έφθασα..

—“Α, δχι, άγαπητέ φίλε, άπήντησα είς τήν πρό- 
τασίνζτου. Δέν θά τό κάμω ποτέ, αύτό!

Δέν τό είπα δέ άπό κακίαν, άπό έκδίκησιν, άλλά 
διότι μοΰ έπροκαλούσε άποστροφήν ή άδιάντροπη 
έκείνη έκδήλωσις έγωϊστικού ένδιαφέροντος.

“Ετσι εϊνε οί άνθρωποι: Δέν σκέπτονται παρά 
τό'δφελός των, τό κέρδος των. Αί εξαιρέσεις τοΰ 
κανόνος αύτοΰ εϊνε σπανιώταται.

’Ιδού γιατί άποφεύγω νά έχω έπαφήν μέ τόν 
κόσμον καί ζώ σέ άπόλυτην μοναξιά».
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ΦΤΕΡΑ STON QNEMO

ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΓΑΠΟΥΝΕ. ·
"Εφθασεν ή πρόωρη, διαβατική χειμερινή ψυχρί- 

τσα, πού ένέσκηψε κατά τίς 17 τοΰ μηνός, γιά νά 
δειχθή μέ πόση θέρμη, μέ πόση λαχτάρα τό κοινόν, 
καί πρό παντός ή ωραία νεότης, περιμένει τήν έναρξι 
τής νέας σαιζόν ρωτώντας ·.

Αί τί λέτε ; θ’ άνοίξουν τήν Ιην ;
—"Αμ βέβαιά, θά πή τό χήρας, πού άπό τό βά 

θος τής ντορμέζ δπου τό έχει καθηλώσει ή ποδάγρα 
καί ή άρτηριοσκλήρωσις, κρίνει τά πράγματα μέ τή 
μουχλιασμένη νοοτροπία τοΰ παρελθόντος. Βιάζον
ται γιατί στή σκοτεινιά, πού άπαιτεϊ δ Κινηματο
γράφος δταν είνε στεγασμένος, μποροΰν νά κάνουν 
τίς βρωμιές των εύκολώτατα. ,Ένφ στό ύπαιθρον ;...

Καί κοντά τους τό πιστεύει ένα δλόκληρο πλή
θος καθυστερημένων άνθρώπων, πού τό άπαντον 
τών διασκεδάσεών των καί τών γνώσεων έγκειται 
είς τήν πρέφα, τό τριόμφο, τό ίστίχιο, τήν κοντσίνα 
καί τό σκαμπίλι, τό κοκορέτσι καί τή μισή, στό ξά- 
πλωμα στις καρέκλες μιας ταβέρνας, τό γραμμό
φωνο τής δποίας θρηνωδεί :

Είς τό Χατζηκυριάκειο 
καί είς τόν άγιο Νείλο 
έπήγα έν" άπόγιομα 
μ’ ένα καλό μου φίλο 

ή τό όλιγώτερο δλιγώτερο:
Σουρωμένος θάρθω πάλι 
στήν παληά σου γειτονιά 
νά σου παίξω μπουζουκάκι 
μ’ ώμορφη διπλοπεννιά

"Ανθρωποι πού δέν έξάνοιξαν ποτέ τά μάτια τους 
πρός τό νέο φώς καί τίς νέες άντιλήψεις τής ζωής, 
δπου τά δύο φύλα δέν θεώνται τό εν τό άλλο σαν 
απλό σκεύος ήδονής : ή γυναίκα τόν άντρα σάν ένα 
ζώο ύποχρεωμένο νά δουλεύη νά τίς φέρνη νά τρώη 
καί νά ντύνεται καί δ άντρας τή γυναίκα σάν ένα 
ύποζύγιο πού θά πρέπη νά σκύβη ύπο τακτικά στή 
θέλησί του σάν κάτι άψυχο κ-' άβουλο, πού πρέπει 
νά κινήται μεταξύ πλυσταριού καί κουζίνας, είνε 
φυσικό νά μή μποροΰν νά νοιώσουν γιατί τάχα νέοι 
καί νέες νά θέλουν νά κλείνωνται σέ μιά αίθουσα 
χωρίς φώς, δπου σκιές σ’ ένα φωτεινό πανί περνούν 
γοργά μιλώντας σέ μιά γλώσσα γι’ αύτούς άκατά- 
ληπτη καί νά μήν πάνε στήν ταβέρνα οί άντρες ή 
στόν καψενέ, στήν κουζίνα ή στό κοτσομπολιό οί 
γυναίκες, άν μή γιά νά.,.γλυκοσαλιάζουνε

"Ομως εκείνοι πού θά παρακολουθήσουν τή συ· 
ζήτησί τους σήμερα καί τή συμπεριφορά τους αύριο 
στις σκοτεινές αύτές σάλλες, θά δοϋν δτι ή αγάπη 
τους γιά τόν Κινηματογράφο δέν είνε άπόρροια σε
ξουαλικής διαθέσεως, άλλ’ ή έπιθυμία τής γνωριμίας 
τού καινούργιου κι’ άγνώστου, νέων ηθών, έθίμων 
καί τόπων.

‘Η δίψα τής μαθήσεως πού τό μορφωτικό αύτό 
σχολείο, πού λέγεται Κινηματογράφος, παρέχει 
πλουσιότερα καί μεταδοτικώτεοα άπό κάθε άλλο 
μέσο διδασκαλίας, νά δτι τούς τραβά πλήν σπανίων 
έξαιρέσεων —δσους τραβά — στόν Κινηματογράφο. 
Καί έπειδή δ θερινός δίνει δτι κατά τό μάλλον καί 
ήττον είδαν στούς χειμερινούς, άναμένουν μ’ άδη- 
μονία τό άνοιγμά των, άφοΰ αύτοί δίνουν τό νέο.

Μιά ταινία, ή κάθε ταινία, δ,τι κι’ άν είνε, δίνει 
μιά νέα δψι τής ζωής, δείχνει συνήθειες τόπων, 
λαών, τοπία, γεγονότα άγνωστα, σελίδες τής ιστο
ρίας ή τής φυσικής, τής άστρονομίας, τής μεταφυσι
κής, κάθε τέχνης καί έπιστήμης έκλαϊκευτικά. Γιατί

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΓ1ΟΙΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ ΚΛΠ

Προκειμένη εις τό πρωτοχρονιάτικο-.* πανηγυρικόν τεύ
χος μας, τό όποιον έπί τή συμπληρώσει Ιόετίας άπό τνς 
έκδόσεως τοϋ «Κινηματογραφικού ’Αστέρος» Οά έκ.όοθ-ή ε
ξαιρετικά); πλούσιον εις περιεχόμενον, σελίδας καί εΐκο 
νογράφησιν, νά δημοαιεύσωμεν-;τό Μητρφον τοϋ Κινηματο
γραφικού Κλάδου τής Ελλάδος. ’Αλβανίας καί Κύπρου, 
παρακαλοϋμεν θερμώς τούς κ. κ. διευθυντάς Κινηματογρά 
φων, Γραφείων εισαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών, 
κινηματογραφικών μηχα ημάτων καί εργαστηρίων, δπως μέ
χρι τής 15 ’Οκτωβρίου οί τοϋ εσωτερικού καί τής 30ής οί 
τής ’Αλβανίας καί Κύπρου μάς άποστείλουν τά έ|ής στοι
χεία :

"Ονομα, έπίΟ-ετον και όνομα πατρός. "Ετος καί τόπον 
γεννήσεως. Τόπον εις τόν όποιον έχουν τήν έπιχείρησίν των. 
Τό έτος τής ίδρύσεώς της καί τήν μέχρι σήμερον δράσιν 
των εις τόν κινηματογραφικόν κλάδον μέ δσον τό δυνατόν 
περισσότερα στοιχεία. Μίαν φωτογραφίαν των καί δρχ. 100 
δΓ έξοδα κλισσέ κ.τ.λ.

Βάσει τών στοιχείων τά όποια θ-ά μάς στείλοον καί 
κατά σειράν λήψεως, θά συντάξωμεν τήν βιογραφίαν έκά- 
στου και θ·ά τήν δημοαιεύσωμεν παραπλεύρως τής είκόνος 
του.

Ό κινηματογραφικός κόσμος, άντιλαμβανόμενος, ώς έλ· 
πίζωμεν, πλήρως τήν σκοπιμότητα τής καταρτίσεως τοϋ 
Κινηματογραφικού τούτου Μητρώου καί διά τήν καλλιτέραν 
μεταξύ του γνωριμίαν και διά τούς παρακολουθ-οϋντας τά 
τής έξελίξεως τοϋ κινηματογράφου έν Έλλάδι, ειμεθ-α βέ
βαιοι δτι προθ-ύμω; καί ταχέως Θά σπεύση νά μάς προ
σφέρω τάς ξητουμένας πληροφορίας, φωτογραφίας κτλ.

Τά κλισέ, μετά τήν έκτΰπωσιν τοϋ πανηγυρικού τεύχους 
δύνανται νά παραλάβουν οί ένδιαφερόμενοι έκ τών Γρα
φείων μας.

ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ΤΗΣ ΜΙΣ ΓΟΥΤΝΤΕΡ
“Αυό σπινθ-ηροβόλα ταλέντα ένωμένα καί ύπό τήν διεύ- 

θ-υνσιν τοϋ «μάγου» σκηνοθέτου Μέρβιν Λερόϋ. έδημιούργη- 
σαν τό πλέον διασκεδαστικό καί τό πλέον εύχάριστον έργον 
τών τελευταίων έτών».

’Έτσι κριτικάρει ή «Ματέν» τών Παρισίων τό έργον 
Σκάνδαλα τής μις Γουΐντερ». Εμείς βέβαια μπροστά στήν 

κριτική αύτή τοϋ έγκυροτέρου κριτικού τής Γαλλίας δεν 
έχομε νά προσθ-έσουμε τίποτε, έκτος τοϋ δτι στό Παρίσι, 
δπου ώς γνωστόν τό κοινόν είνε τόσον απαιτητικόν σέ τοιοΰ- 
του είδους έργα, ή ταινία αυτή προβάλλεται συνεχώς έπί 
τέσσαρας έβδομάδας μέ καταπληκτικήν συρροήν κόσμου.

Είς τό Αονδϊνον έπίσης ή έπιτυχία της είναι πρωτοφα 
νής. οί δέ πάντοτε ψυχροί "Αγγλοι βγαίνουν άπό τήν μεγά- 
λην αίθουσαν τοϋ Regal, δπου έπί τρεις έβδομάδας συνε
χώς προβάλλεται ή ταινία, κατενβ-ουσιασμένοι.

Δέν μπορούσε βέβαια νά γίνη άλλοιώς, άφοΰ ή Καρόλ 
Αομπάρντ και ό Φερνάν Γκραβαί ήταν οί πλέον ένδεδειγμέ- 
vol άπό δλους τούς «αστέρα;» τής Warner γιά τό «γύρι
σμα» zrfi ταινίας αύτής. ή όποια προμηνύεται δτι θ-ά έχη 
και έδώ πολύ μεγάλην έπιτυχίαν.

σ’ δλα τά είδη έμπήκε δ Κινηματογράφος καί καθε- 
νός έκλαϊκευμένα μάς δίνει τήν έξήγησι, μαζί μέ 
μιά μουσική γλυκειά. γοητευτική, ούρανία πού έξυ- 
ψώνει τήν ψυχή καί άκονίζει τή σκέψι. Νά γιατί ό 
κόσμος τόν άγαπά καί δσο έξελίσσεται θά τόν ά 
γαπρί περισσότερο, άφοΰ κΓ αύτός ακολουθεί τό 
κοινόν στήν πρός τά άνω έξέλιξί του. Τίς σεξουα
λικές έπιθυμίες του μπορεί νά τίς Ικανοποίηση δποιος 
θέ».ει σέ τόσα άλλα μέρη, ποιό άπόμερα άπό τόν 
κινηματογράφο.

KQMIAAQ ΧΟΡΝ
Τό δνειρον τής μικρούλας Καμίλλας Χόρν ήτο 

νά γίνη μοδίστρα καί νά έχη ένα μεγάλο άτελιέ. 
Όταν έτελειωσε τό σχολείο έμαθε τό κόψιμο καί 
τό βάψιμο.

Πήγε στό Βερολίνο ένοικίασε ένα δωμάτιο ~καί 
έκεΐ έρραβε πυτζάμες τίς όποιες κατόπιν πουλούσε.

’Αργότερα δμως ή πελατεία τ^ς ξέπεσε καί δέν 
κέρδιζε τίποτε. Γι’ αύτό άπεψάσισε νά γίνη χορεύ
τρια. ’Επήρε μαθήματα χορού καί έπειτα άπό καιρό 
χόρευε σέ ένα μικρό θέατρο-βαριετέ. Πότε πότε δέ 
ένεφανίζετο καί εις τόν κινηματογράφον.

Τέλος, ένα ώραϊο πρωί έκλήθη είς τό στούντιο 
γιά κάποια έκθεσι γαμπών. Κάποιος δέ δ όποιος 
τήν παρατηρούσε έπιμόνως τής είπε νά έλθη καί 
τήν έπομένη. Ή Καμίλλα Χόρν παρουσιάσθη καί 
άμέσως τήςΊ-δωσαν τόν ρόλον τής Μαργαρίτας στό 
«Φάουστ».

Τό όνομα τής Καμίλλας Χόρν γρήγορα έγινε 
ένδοξο καί είς τό Χόλλυγουντ δπου έπαιξε σέ πολ
λές ταινίες μαζί μέ τόν Τζών Μπάρρυμορ.

ΧΑΝΣ ΑΛΜΠΕΡΣ

Τά πρώτα του βήματα τά εκανε σέ ενα θίασο 
ερασιτεχνών. Έκεΐ δέ έξελίχθη σέ καλό ηθοποιό. 
Ό μεγαλύτερος ρεζισέρ, ό Ζάκ Φέϋντερ, τόν προσέ- 
λαβε στήν τελευταία του ταινία «Fahrendes Volk» 
ώς πρωταγωνισιή. 'Υποδύεται τόν δραματικό ρόλο 
ένός καταδίκου δ όποιος μετανοημένος πλέον θέλει 
νά ξανάβρη τό αγαπημένο του επάγγελμα : τό τσίρ
κο. “Επειτα άπό πολλούς κόπους καί θυσίες δέν 
βρίσκει καμμιά ήσυχία ούτε άνάπαυσι. Πεθαίνει δέ, 
βέβαιος δτι μέ τις θυσίες του καί τούς κόπους του 
ήνωσε τούς ανθρώπους πού αγαπούσε.

Ό Χάνς “Αλμπερς εδώ μάς παρουσιάζεται εντε
λώς διαφορετικός. Καλός δμως καί τέλειος.

ΜΕΓΑΛΟΦΥΗΣ - ΠΑΡΑΦΡΩΝ

Είνε ό τίτλος τής ταινίας πού έσημείωσε τήν πλέον 
καταπληκτικήν έπιτυχίαν όπου καί άν προ«βλήθη, τόσον 
στήν Ευρώπη δσο καί στήν ’Αμερική.

*Η ταινία αυτή μέ τόν παράδοξο κάπως τίτλο είνε 
παραγωγής τής Γουώρνερ. Πρωταγωνιστεί ό περίφημος 
"Εντουαρντ Ρόμπινσον, δστις κατά τήν ομόφωνον κριτι
κήν τοΰ παγκοσμίου τύπου, στό έργον αύτό έχει δώσει 
δλην τήν ψυχήν καί τήν τέχνην του. *Η σκηνοθεσία τοΰ 
έργου, αριστοτεχνική καί μεγαλειώδης οφείλεται ε’ις τόν 
μεγάλον σκηνοθέτην Άνατόλ Λίι βακ, μέ τόν όποιον ή 
Γουώρνερ κατόπιν καί τής νέας του αύτής επιτυχίας υπέ
γραψε σνμβόλαιον διά πολυετή συνεργασίαν.

Διά νά καταδειχθή ή έπιτυχία τοΰ έργου, άρκεΐ νά 
βημειωθή δτι είς Παρισίους καί Λονδΐνον προβάλλεται 
ήδη συνεχώς άπό τεσσάρων εβδομάδων, μέ τάσεις συνε
χίσεις έπί πολύ είσέτι καί μέ πολύ Ικανοποιητικός εισ
πράξεις, παρ’ δλον ότι ή θερινή περίοδος δέν είνε εύνοΐκή 
διά τάς θεατρικός επιχειρήσεις.

ΛΕΝΙ ΡΙΦΕΝΣΤΟΛ
‘Η Λένι Ρίφενσταλ είναι ή δημιουργός τών 

δύο ταινιών τής Όλυμπιάδος, «Ή έορτή τών 
Εθνών» καί «Ή έορτή τής ώραιότητος». 'Η 
ταινία δέ αύτή τής Όλυμπιάδος τελευταίως 
έβραβεύθη είς τήν κινηματογραφικήν έκθεσιν 
τής Βενετίας μέ τό κύπελον Μουσολλίνι.

Τό έργον αύτό τής Ρίφενσταλ έπιτρέπει είς 
χιλιάδες άνθρώπων νά ξαναζήσουν γιά λίγο 
τίς ένδοξες έκείνες ήμέρες.

Ή Λένι Ρίφενσταλ δέν ήτο δπως είναι τώρα. 
Κατ’ άρχάς ήτο χορεύτρια στήν πατρίδα της 
τό Βερολίνο. ’Ολίγον δέ κατ’ όλίγον έξελίχθη 
καί είναι τώρα δτι είναι.

ΛΕΝΙ ΜΑΡΕΝΜΠΑΧ

’Από μαθήτρια άκόμη όνειρεύετο νά γίνη μία 
μέρα ήθοποιός. "Οταν έτελειωσε τίς σπουδές της, 
πήγε καί παρεκάλεσε τόν διευθυντή τού θεάτρου 
τής "Εσσεν νά τήν δεχθή είς άκρόασιν. Ό διευθυν
τής τήν έδέχθη καί άφοΰ είδε δτι ήτο ένα μεγάλο 
ταλέντο, τής έδωσε μαθήματα άπαγγελίας. Δύο μή
νες άργότερα τήν προσέλαβε στό θέατρό του. ΤΗτο 
τότε μόλις 16 έτών. Τά πρώτα της βήματα τά έκανε 
σέ μιά σειρά άπό έργα τού Σαίξπηρ. "Επαιξε δέ 
τήν Μαργαρίτα τού «Φάουστ» καί τήν Κλαίρη τοΰ 

1 «’Εγκμόντ». Έπήγε δέ είς τήν Ζυρίχη δπου έκανε 
τήν έμφάνισίν της σέ μοντέρνους καί κλασσικούς ρό
λους καί γρήγορα έκέρδισε τήν συμπάθεια τοΰ κοι
νού. "Επειτα άπό λίγο τήν έκάλεσαν νά παίξη εις 
είς τόν κινηματογράφον.

Ύπήρξεν ή παρτεναίρ τοΰ Χάνς Ρήμαν είς τό έρ
γον «Wenn wriralle Engel waren». Κατόπιν έπαιξε 
είς τό «’Επανάστασι στό Πεκίνο» κ.ά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

’Έχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς 
γνώσιν τών μεΊΡ ήμών αυναλλαΰβομένων 
δτι άπό της 1ης ‘Οκτωβρίου e.S. τά γρα
φεία τήζ εταιρείας μας μεταφέρονται είς 
τόν 4ον όροφον τοΰ επί τής δδοΰ Εύπό- 
λιδος, άριϋ·. 10, νεόδμητου μεγάρου.

ΜΕΤΡΟ-ΓΚΟΑΝΤΟ ΥΊ·Ν-ΜΑΓΕΡ

ΑΦΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Άνεχώρησε διά Κωνσταντινούπολιν δ άιευέλυτής 

τής .Μέτρο Γκόλντονϊν» κ. Έδ. Χάμτυ.
—Άφίχ&η έξ Αλβανίας δ κ. Κώστα Γιάγκον, διτυ- 

Φυντής κινημ. πρακτορείου είς Δυρράχιον.
—' ΕπανήλΟτν έκ Μιλάνου δ κ. Γβώρ. ΙΙαπαστόφας 

Αντιπρόσωπος τοΰ γνωστόν Ιταλικόν ίργοστασίον Cide- 
meccanica.
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‘Η Απότομος Αλλαγή του καιροΰ μετά τάς τελευ
ταίας βροχάς έκαμε τούς διευθυντάς τών χειμερινών 
Κινηματογράφων νά έπισπεύσουντάς μικροεπισκευάς 
καί τό φρεσκάρισμα τών αιθουσών των διά νά είναι 
καθ’ δλα έτοιμοι διά τήν έναρξιν τής χειμερινής πε
ριόδου, μόλις έπιτρέψη τοΰτο ό καιρός.

Έν τφ μεταξύ συνεχίζονται αί διαπραγματεύσεις 
μεταξύ τών ένδισφερομένων διά τήν έξασφάλισιν 
τών καλυτέρων ταινιών καί τήν προβολήν των εις 
τούς διαφόρους Κινηματογράφους καί ιδίως ΰπό τοΰ· 
«Όρφέως», του «Κρόνου» καί τοΰ «Παλλάς», ή διεύ- 
θυνσις τοΰ όποίου θά προμηθευθή οπωσδήποτε ένα 
μικρόν Αριθμόν έκλεκτών ταινιών πρός συμπλήρω- 
σιν τών προγραμμάτων του.

’Επειδή δμως, κατά τάς δημοσιευθείσας καί δη
μοσιευόμενος Ανακοινώσεις καί Αγγελίας, αί Αγο- 
ρασθεΐσαι ταινίαι ύπό τών πολλών καί διαφόρων 
γραφείων φθάνουν περίπου τόν διπλάσιον Αριθμόν 
τών ύπό τής Αγοράς μας Αναγκαιουσών καί δεδο
μένου δτι τόν μεγαλείτερον Αριθμόν τούτων, ίσως 
καί τά 80 ο)ο εισάγουν Απ’ εύθείας έξ Εύρώπης οί 
ίδιοι έπιχειρηματίαι τών Κινηματογράφων οΐτινες εί
ναι καί εισαγωγείς ταινιών, καταβάλλονται ύπό τών 
πολλών γραφείων Απεγνωσμένοι προσπάθειαι διά 
τήν ένοικίασιν τούτων, φθάνουσαι ένίοτε καί μέχρις 
παροξισμοΰ, δχι έννοεΐται διά τάς τιμάς τών ένοι- 
κίων—διότι εις αύτάς έπιμένουν έφ’ δσον λόγιρ τοΰ 
Ανταγωνισμού κατεβλήθησαν μεγάλαι τιμαί διά τήν 
Αγοράν των—Αλλά διά τόν τρόπον τής προσφοράς. 
Είναι δέ πολύ φυσικόν τοΰτο, έφ' δσον τά έλεύθερα 
γραφεία έκμεταλλεύσεως ταινιών ύπερβαίνουν τά 
δέκα, οί δέ διαθέσιμοι κινηματογράφοι μόλις φθά
νουν τούς δύο καί αύτοί μέ μερικός παλαιός ύπο- 
χρεώσεις ώς πρός τήν προβολήν ώρισμένων ταινιών.

Εις αύτούς βεβαίως δέον νά προστεθοΰν καί οί 
λαϊκοί Κινηματογράφοι, Αλλά καί αί κατάλληλοι δΓ 
αύτούς ταινίαι ύπερβαίνουν κατά πολύ τήν άναγκαι- 
οΰσαν ποσότητα, δεδομένου δτι καί έξ αύτών οί πλεί- 
στοι, προβάλλουν κατά προτίμησιν τάς ταινίας τών 
μεγάλων Κινηματογράφων είς β' προβολήν.

ΔΓ αύτούς καί άλλους Ακόμη λόγους, άλλοι μέν 
φθάνουν μέχρι τοΰ σημείου νά κηνυγοΰν κυριολεκτι- 
κώς τούς κατόχους Κινηματοθεάτρων μέχρι καί τοΰ 
λουτρού των Ακόμη καί άλλοι νά κάνουν διαφόρους 
άλλους συνδυασμούς—ένοικιάσεις θεάτρων δι’ όρι- 
σμένας έβδομάδας κλπ. —πρός έξασφάλισιν μερικών 
προβολών.

Τό ζήτημα τοΰτο έχει μέν τήν καλήν του πλευ
ράν, διότι ό Ανταγωνισμός έξασφαλίζει διά τούς 
Κινηματογράφους προβολήν έκλεκτών ταινιών Αλλά 
είναι έξ ίσου έπιζήμιον, λόγφ τών άναληψθει- 
σών ύπό τών διαφόρων γραφείων είς τό ’Εξωτερι
κόν ύποχρεώσεων, διά τής Αγοράς πλείστων ταινιών 
αίτινες κατ’ Ανάγκην ή δέν θά είσαχθώσιν ή είσαγώ- 
μεναι θά παραμείνουν είς τάς άποθήκας νεκραί.

Πάντως ή κατάστασις είναι οία έκτίθεται Ανω
τέρω ό δέ καλός θεός άς βάλη τό χέρι του νά σώση 
τήν κατάστασιν καί τούς δημιουογούς της,

***
Μέ τήν Απότομον έπίσης Αλλαγήν τοΰ καιροΰ οί 

θερινοί Κινηματογράφοι ήρημώθησαν κυριολεκτικώς. 
Άπό τής προπαρελθούσης Παρασκευής 16 Σεπτεμ
βρίου όπότε έβρεχε δι’ δλης τής ήμέρας καί τήν έ· 
πακολουθήσασαν δριμυτάτην νυκτερινήν ψύχραν, οί 
θεαταί μετροΰνται είς τά δάκτυλα, αί δέ εισπράξεις 
είναι ζήτημα άν καλύπτουν τά έξοδα τοΰ φωτισμοΰ. 
’Αληθές είναι δτι τάς τελευταίας ήμέρας ό καιρός 

έβελτιώθη Αλλά χωρίς νά βελτιωθοΰν καί αί ει
σπράξεις τών θερινών.

Εκείνοι πού ώφελήθησαν σημαντικώς έκ τοΰ Α
νωτέρω λόγου, είναι οί λειτουργοΰντες καί κατά τό 
θέρος χειμερινοί Ρεξ καί Σινεάκ, οΐτινες τά βράδυα 
ιδίως, συνεκέντρωναν πλήθος κόσμου.

Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμερον προεβλήθη- 
σαν είς τό Ρίξ τά έξής έργα : 12—18 Σεπτεμβρίου 
«Τό γαλάζιο ποντίκι» καί 19-25 «"Ολα γιά τό παιδί 
της».

Κατά τάς δύο παρελθούσας έπίσης έβδομάδας έ· 
πραγματοποιήθησαν ύπό τοΰ Ρεξ τά κάτωθι εισι
τήρια.
Μουσική γιά την κυρία Εισιτήρια 3,503
Τό γαλάζιο ποντίκι » 9431

* * *
Πρώτος έξ δλων τών θερινών τών Αθηνών, έ

κλεισε τάς πύλας του δ έπί τής δδοΰ Θεμιστοκλέους 
Κινηματογράφος Μακέδο τοΰ δμωνύμου θεατρώνου 
δχι βεβαίως δι’ άλλους λόγους Αλλά δι’ έλλειψιν 
θεατών. ~Η το έννοεΐται καταδικασμένος ούτοςέκ τών 
προτέρων, διότι δέν ήτο δυνατόν νά νοηθή θερινός 
Κινηματογράφος είς ένα τοσοΰτον πολυσύχναστον 
κέντρον καί τό κυριώτερον, χωρίς πλησίον κατοι
κίας.

_ Δεύτερος έκλεισε τήν παρ Κυριακήν 18 τρέχ. ή 
«I αρδένια» τοΰ συνοικισμού Ζωγράφου, αυτός δμως 
δχι μόνον δι’ έλλειψιν θεατών Αλλά καί λόγω τοΰ 
ένσκήψαντος ψύχους.

Οπως είναι πεπρωμένον φαίνεται διά τούς κινη- 
ματογραψιστάς καί ένα άλλο κινηματογραφικόν γρα- 
Φεΐον διελύθη, μετά τόν θάνατον τοΰ ίδρυτοΰ του, 
’Ιωσήφ Μαργουλή. Λέγομεν πεπρωμένον δχι διότι 
τοΰτο δέν θά διελύετο μετά θάνατον τοΰ Αειμνήστου 
Μαργουλή, έφ’ δσον δέν είχε οδτος διάδοχον, Αλλά 
διά τόν τρόπον τής διαλύσεώς του.

Μόλις έγνώσθη δ θάνατος τοΰ Ί. Μαργουλή. Α
μέσως έσφραγίσθησαν τά γραφεία του ύπό ένός τών 
κυριοτέρων πιστωτών του, τοΰ κ. Παπαλεονάρδου. 
συνέπεια τοΰ όποίου θά είναι βεβαίως τό σβύσιμο 
ένός έκ τών Αρχαιοτέρων κινηματογρ. γραφείων τών 
’Αθηνών.

Περί τών προβληθησομένων είς τούς διαφόρους 
κεντρικούς_Κινηματογράφους Α' βιζιόν τών ’Αθηνών, 
νέων ταινιών, είναι δύσκολον νά άναφέρομεν λεπτο
μερώς αύτάς. δεδομένου δτι καί ό χώρος δέν μάς 
έπιτρέπει τοΰτο, Αλλά καί λόγοι καθαρώς έμπορικοί 
μάς έμποδίζουν νά τό πράξωμεν.

’Εκείνο τό όποιον δυνάμεθα νά Αναφέρωμεν ήδη 
είναι δτι οί Κινηματογράφοι ’Αττικόν Ρεξ καί Πάν 
&εον θά προβάλουν ταινίας κατά τό πλεΐστον τής 
έτοιιρίας «Σκούρας Φίλμς» καί τών γραφείων «Μέτρο 
Γκόλντουϊν» καί«’Αμολοχίτη Βουλγαρίδη καί Α Ε-Κ.Ε.» 
οί Κινηματογράφοι Τιτάνια, Σπλέντιτ καί 'Απόλλων 
άποκλειστικώς τής Ελληνικής Κινημ. Ένώσεως, τό 
Παλλάς μεγάλον Αριθμόν ταινιών τής έκμεταλλευο- 
μένης αύτό «Ανωνύμου Κινημ. ‘Εταιρίας» καί δλι- 
γίστας άλλας ξένας μή δρισθείσας είσέτι, πλήν 
πέντε τής εταιρίας -Άνζερβός», ό Όρφεΰς τών γρα
φείων «Γουώρνερ-Φέρστ Νάσιοναλ», «Άστόρια Φίλμ» 
καί «Άνζερβός» καί ό Κρόνος τών γραφείων «Άμο- 
λοχίτη · Βουλγαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε», «Γουώρνερ-Φέρστ 
Νάσιοναλ» καί «Άστόρια Φιλμ» καί πιθανώς τής 
«Σκούρας Φίλμς».

Μεταξύ τών δευτέρας προβολής κεντρικών Κινη
ματογράφων Οϋφα Πάλας καί Βρεττανία πιθανώς νά 
συγκαταλεχθή καί τό Κεντρικόν, τό όποιον προσφέ- 
ρεται ήδη διά Κ>νηματοθέατρον, πλεϊστοι δέ είναι 
οί διαπραγματευόμενοι τοΰτο χωρίς νά έπέλθη μέχρι 
τής στιγμής ούδέν τό δριστικόν.

* * *
Μεταξύ τών διευθυντών τών διαφόρων γραφείων 

καί κινηματογράφων συζητεΐται—δπως πάντοτε, άλ
λωστε, κατά τήν αυτήν έποχήν—ζήτημα μικράς αύ- 
ξήσεως τών εισιτηρίων τών Κινηματογράφων. 'Όπως 
φαίνεται δέ κατέληξαν οΰτοι είς τήν άπόφασιν, νά 
αύξηθοΰν κατά τι τά εισιτήρια τής δευτέρας θέσεως, 
άπό δρχ. Ιό είς δραχμάς 17.50 τά δέ εισιτήρια τών 
πρωινών καί μετά μεσημβρινών παραστάσεων άπό 
10 καί 15 δραχμών είς 12 50 καί 17.50. ‘Η τιμή τών 
25 δραχμών διά τήν πρώτην θέσιν λέγεται δτι δέν 
πρόκειται ν’ αύξηθή.

Πάντως τ’ Ανωτέρω, δέν φαίνεται νά είναι Απο
φάσεις όριστικαί, ούτε καί άν είναι θά πρόκειται— 
κατά τήν γνώμην μας—νά τι,ρηθοΰν. έκτος άν Απο
φασίσουν νά διανέμουν κατά δέσμας τάς προσκλή
σεις πρός συμπλήρωσιν ένδεχομένων κενών.

* * *
Εύχαρίστως έπληροφορήθημεν δη τά γραφεία ει

σαγωγής καί έκμεταλλεύσεως ταινιών «Λύρα Φιλμ» 
καί «Άθηνά Φιλμ» ήνωσαν τάς προσπάθειας των διά 
τήν δημιουργίαν καλυτέρου μέλλοντος, κατά τό σύ
στημα τών ήνωμένων γραφείων «Άμολοχίτη - Βουλ
γαρίδη καί Α.Ε.Κ.Ε ». Τά νέα ήνωμένα γραφεία έ- 
προμηθεύθησαν μεγάλον Αριθμόν ταινιών κυρίως 
λαϊκών μεταξύ τών όποιων καί τάς ταινίας τής Αμε
ρικανικής έταιρίας Republic Pictures ένοικίασαν δέ 
άπό 1 ’Οκτωβρίου καί νέα κοινά γραφεία έπί τής δδοΰ 
Θεμιστοκλέους 13, τό διαμέρισμα δπου μέχρι σήμε
ρον κατεΐχον τά γραφεία τής «Μέτρο Γκόλντουϊν», 
ήτις ώς γνωστόν μεταφέρεται άπό 1ης ’Οκτωβρίου 
είς τό έν τή όδώ Εύπόλιδος 10 νεότευκτον μέγαρον.

Είς τά οΰτω συνεργασθησόμενα φιλικά γραφεία 
ό «Κινηματογραφικός Άστήρ» εύχεται πάσαν προ
κοπήν-

Μεγάλον Αριθμόν νέων ταινιών φέρει έπίσης καί 
τό γραφεΐον τοΰ κ. Άν. Σαντίκου, έξασφαλίσαν τήν 
παραγωγήν τής Αμερικανικής έταιρίας «Γκράντ Νά- 
σιοναλ Φίλμς» είς τήν όποιαν περιλαμβάνονται καί 
έργα μέ γνωστούς «Αστέρας» ώς ό Τζέϊμς Κάγ- 
κνεϋ, Λιλή Νταμιτά κ. ά.

»**
Μέ πολλήν μας θλΐψιν καί μέ περισσοτέραν Αη

δίαν έπανερχόμεθα κατά χρονογραφικήν ύποχρέωσιν 
είς τόν ύπόθεσιν τής πτωχευσάσης «Άν. ‘Εταιρίας 
Φόξ Φιλμ ’Ελλάς», έφ’ δσον αδτη ένδιαφέρει ένα με
γάλο μέρος τοΰ Κινηματογραφικού κόσμου.

Δυστυχώς, δμως, καί σήμερον δέν έχο,μεν νά με- 
ταδώσωμεν τίποτε τό εύχάριστον είς τούς Ατυχείς 
ύπαλλήλους της καί τούς έξ ίσου δυστυχείς πιστω- 
τάς της.

Ή «Αμερικανική Φόξ», μπορεί νά διαθέτη, εύχε- 
ρώς καί άνωδύνως δεκάδας χιλιάδων δραχμών διά 
ταξίδια έλεγκτών, παραελεγκτών καί ρυθμιστών δή
θεν τών πραγμάτων τής παραφυάδας της Ελληνι
κής Φόξ άλλά δέν φαίνεται διατεθειμένη νά διαθέση 
ούδ’ όβολόν διά τήν έξόφλησιν τών δανειστών καί 
τοΰ Ατυχούς ύπαλληλικοΰ της προσωπικού, πού εύ- 
ρέθη είς τούς δρόμους άνεργον, Αφοΰ έπί, μήνας έ- 
κρατήθη σκλάβον, χωρίς νά πληρώνεται, είς τά γρα- 
φεϊά της !...

Όλαι αί έντεΰθεν καί έκεΐθεν δοθεισαι υποσχέ
σεις περί ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος, ήσαν Απλώς διά 
νά παρέρχεται χρόνος καί νά έξουδετεροΰται ή άρ- 
χικώς προκληθεΐσα κακή έντύπωσις!·.. , -

Καί ναι μέν ή τακτική ήν ήκολούθησε άπό τής 

πρώτης έμφανίσεώς της ή «Αμερικανική Φόξ» έν 
Έλλάδι, δέν μάς είχε δώσει τήν έντύπωσιν τής έπι- 
διώξεως σοβαράς έκπροσωπήσεώς της άλλά πάντως 
δέν μάς έγεννήθη ποτέ καί ή έντύπωσις δτι θά έφθανε 
μέχρι τοΰ σημείου ν’Αρνεΐται ν’ Αναγνώριση τάς ύπο- 
χρεώσεις καί διά τήν πληρωμήν τών δεδουλευμένων 
έστω μισθών πρός τού; ύπαλλήλους της δπως καί 
τήν έξόφλησιν τών χρημάτων πού τής έδανείσθησαν 
τόσον προθύμως! Διότι έκεΐ, δυστυχώς έφθασαν τά 
πράγματα. ΆποροΟμεν δέ πώς ό έγκριτος δικηγό
ρος κ. Καταιβάτης, δστις Αντιπροσωπεύει ένταΰθα 
τά συμφέροντα τής Αμερικανικής Φόξ, δέν τής ύπέ- 
δείξε τά καθήκοντά της καί δέν ένήργησε νά τά σε- 
βασθή, πώς, έστω, δέν Απεφάσισε νά έξηγήση είς 
τούς ένδιαφερομένους τί έπραξεν έν προκειμένη) καί 
τι ή Εταιρία ήν έξεπροσωπεϊ διατείνεται.

Έν πάση περιπτώσει, έπιστεύθη παρά πολλών 
δτι ή έκκαθάρισις τοΰ «Δοϋναι» τής Φόξ Φίλμ Ελ
λάς Α. Ε», θά έπετυγχάνετο διά τής ύπό τών άνα- 
λαβόντων τήν έκκαθάρισιν συγκεντρώσεως καί έκ
μεταλλεύσεως τών έδώ ταινιών της. Τοΰτο δέ δέν 
ήτο χωρίς βάσιν, άλλ’ ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι ή 
έκμετάλλευσις θά έγίνετο μέ πρόγραμμα καί κατ’ 
έπίγνωσιν τών Κινηματογραφικών πραγμάτων. Δυ
στυχώς δμως, ούτε ή έκμετάλλευσις γίνεται κίνημα- 
γραφικώς Αλλ’οΰτε ή συγκέντρωσις κάν τών ταινιών 
έπετεύχθη πλήρως, καί τοΰτο διότι ένας δικηγόρος, 
δσονδήποτε καλώς έπιστήμων καί άν είνε, δέν δύ- 
ναται νά γνωρίζη τόν πολύπλοκον μηχανισμόν πού 
διέπει τήν έκμετάλλευσιν τών ταινιών, καί ιδία δταν 
αύταί είνε τά ύπολλείμματα μιάς πτωχευσάσης καί 
κακώς Από τής συστάσεώς της διοικηθείσης έται
ρίας·

Ανάγκη, λοιπόν, δπως πριν ή ό ιδιοκτήτης του με
γάρου «Καστορία» εις δέ στεγάζοντο τά γραφεία τής 
πτωχευσάσης Έταιρίας έπισπεύσει τήν έκτέλεσιν 
τής άδείας κατασχέσεως τής περιουσίας τής «Φόξ» 
όπότε δέν θά μένη νά πάρουν τίποτε, συνέλθουν είς 
σύσκεψιν. οί έχοντες λαβεϊν παρά ταύτης καί δι’,ύ- 
πομνήματός των πρός τόν κ. Πρόεδρον Πρωτοδικών 
ύποδείξουν τόν τρόπον δι’ οΰ θά ήτο δυνατόν νά 
Ικανοποιηθούν δλοι.

Εκείνο δμως πού θά έκπλήξη τούς πάντας είνε 
τό δτι εύρέθη τρόπος νά πληρωθοΰν οί πάντες μέ- 
χρις όβολοΰ καί νά συνεχισθοΰν αί έδώ έργασίαι 
τής «Φόξ Φίλμ Ελλάς Α. Ε.» κανονικώς, χωρίς νά 
φθάση είς τήν χρεωκοπίαν, πού θίγει καί τάς άλλας, 
τάς τόσον τιμίως καί εύσυνειδήτως έργαζομένας 
Αμερικανικός Έταιρίας. καί έν τούτοις άπερρίφθη.

Τούς δρους καί τούς προτείναντας τήν λύσιν αύ- 
τήν θά άναγράψωμεν έν λεπτομερεία είς τό προ
σεχές- *

* *
"Οτι συνέβη τήν παρελθοϋσαν Δευτέραν είς τόν 

Κινηματογράφον «θησεύς», είνε πρωτοφανές διά τόν 
τόπον μας καί Ακατανόητον- Διότι ναι μέν παρου
σιάζονται περιπτώσεις πού λόγω βλάβης τοΰ μηχα
νήματος προβολής διακόπτεται πρός στιγμήν ή πα- 
ράστασις, άλλά τό κακόν διορθώνεται Αμέσως καί 
πριν ή κάν οί θεαταί Αντιληφθοΰν τί συνέβη καί έκ- 
νευρισθοΰν. Ένώ εις τόν «θησέα» δχι μόνον άντε- 
λήφθησαν οί θεαταί τί συνέβη, άλλά καί έξενευρί- 
σθησαν μέχρι τοΰ σημείου πού έζήτησαν τήν έξαρ- 
γύρωσιν τών εισιτηρίων των καί έφυγαν.

Καί Ασφαλώς τό τοιοΰτον δέν είνε διόλου εύχά
ριστον διά τούς ίδιοκτήτας του καί δή είς τό τέλος 
τής σαιζόν. Καί άν μέν έπρόκειτο περί έπιχειρήσεως 
τυχαίας, θά παρηρχόμεθα τό πράγμα Αδιάφορον καί 
Ασχολίαστον. Οί ίδιοκτήται, δμως, τοΰ «Θησέως», 
είνε κινηματογραφισταί έπαγγελματίαι συνειδητοί, 
πού δέν είνε δυνατόν νά έχουν μηχανήματα τής κα
κής ώρας. Δέν γνωρίζομεν, βέβαια, τίνος τύπου είνε 
τά μηχανήματά των, είμεθα δμως πεπεισμένοι δτι 
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ή βλάβη των οφείλεται μάλλον εις τήν έλλειψιν έπι- 
τηρήσεως καί καλής συντηρήσεως έκ μέρους του έρ- 
γοστασίου, πράγμα ύποχρεωτικόν διά πάντα κατα
σκευαστήν σεβόμενον έαυτόν. Καί διάτοΰτον ζητοΰ· 
μεν. Ή πρέπει νά πιστεύσωμεν δτι έφρόντισαν οΐ 
Ιδιοκτήται του γιά δλα καί έλησμόνησαν νά φρον
τίσουν διά τόν έπιτηρητήν καί συντηρητήν, τόν κα
τάλληλον, τών μηχανημάτων των ;°| yimlTw mmi |

ΤΤαρακαλούχται θερμώς, διά πολλοστήν φοράν, πόν
τε! οί εν ταϊς Έπαρχίαις άνταποκριταί μας, δπως άπο 
στέλλωσι τακτικώς κατά δεκαπενθήμερον, πίνακα τών 
είς τούς κινηματογράφον! τής πόλεώς των προβαλλό
μενων ταινιών, ή δημοσίευσις τών οποίων άποτελεϊ 
σπουδαϊον στοιχεΐον διά τονς ενδιαφερομένους. Οΐ κω 
λυόμενοι παρακαλοΰνται θερμώς νά μάς δηλώσουν πα· 
ριίτησιν, βέβαιοι δτι και κατ' αυτόν τόν τρόπον μάς 
εξυπηρετούν.
Πάτραι

Ζενίθ. Προεβλήθηβαν «Τό στίγμα», «Τό μυθιστόρημα 
ενός απόρου νέου», «Λευκές νύχτες», «Πρώτη νύχτα τοΰ 
γάμου» καί «Διαβολοκόριτσο».

Ούφα. Προεβλήθησαν τά έργα «Ένφ ή ζωή διαβαί
νει», «Πανσιόν Μιμόζα», «Σιλουέττες» καί «Παρίσι».

Πάνθεον (ταράτσα). Προεβλήθησαν τά έργα «Παρίσι», 
«Ή παραστρατημένη», «Σιλουέττες» καί «Ύπό τά βλέμ
ματα τής δύσεως».

Άνδριόπουλος 
Βόλο;

Άχίλλειον. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό κύριος διάση
μος», «Τά μυστήρια τής Σταμπούλ», «Μαύρη λεγεών», 
«Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» καί «‘Ο κύριος μέ τό χαμό
γελο».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό θωρακισμένο 
«ΰτοκίνητο», «Βλήμα τών 9», «Τό όπλον ποΰ προδίδει», 
«‘Ο ήρωϊκός Τόμ», «Πτήσεις άνευ διαταγών», «Τό καθή
κον τοΰ σκάουτ» καί «‘Ο νέος Ροβινσών».

"Εσπερος. Προεβλήθησαν τά έργα «Ό δρόμος τής 
ευτυχίας», «Ή νυχτερίδα», «Αγάπη στη Χαβάί», «Δέν χο 
ρεύω πειά» καί «Ένα άστέρι γεννιέται».

Θέτις. Προεβλήθησαν τά έργα «Είμαι ένοχος», «Σύν
τροφοι μάχης». «‘Η Συλβία καί δ σωφέρ της», «‘Ελένη» 
καί «Νά γαμπρός νά μάλαμα». Ύ. Π.
Άμστλιάς

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Μποέμ», «Ό πό
θος», «Τόμ ό ανεμοστρόβιλος», «Γυμνές γυναίκες», «Έ- 
πέλασις έλαφράς ταξιαρχίας» καί «Νύχτες φωτιάς».

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Οί κουρσάροι τοϋ άέρο;» 
«Μάγιερλιγκ», «Νιτσεβό», «Τό έγκλημα τοϋ ίατροΰ Κρί- 
σπι», «Μάνυα», «Τάρας Μπούλμπα», «Τό τραγούδι τοΰ 
ήλιου», «Πρεμιέρα» καί «Ό πειρατής».

Μποτσέζος 
“Αρτοι

Όρφεύς. Προεβλήθησαν τά έργα «Παρθένος μητέρα», 
«Τό αγκάλιασμα τοϋ θανάτου», «'Η φωνή τής ζούγκλας», 
«Ύπόσχεσις γκάγκστερ», «’Ερωτικόν ρομάτσο», «Τά δύο 
αμαρτήματα». «Αγάπα με γιά πάντα», «’Αμόκ», «Χωρίς 
οικογένεια». «Ό μικρός Ιάκωβος», «Ό αετός καί τό γε
ράκι» καί «Ένας μυστηριώδης φόνος».

Καρέλης
•Αγρίνιου

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Κρυφός έρως», 
«Φανή Έλσλερ», «Μαντάμ Μποβαρί», «Κατακτηταί τών 
θαλασσών», «Βοκκάκιος», «Τραγωδία βυθών», «‘Ο τελευ
ταίος τών Μοϊκανών», «Πατριώται», «Χατζή Μουράτ», 

«’Αδελφοί Καραμαζώφ», «Ό δόκτωρ ’Επαμεινώνδας», 
«Έρωτες καί πόθοι γυναικών», «Τά νεανικά χρόνια τής 
βασιλίσσης Βικτωρίας», «Ταρζάν», «Μποΰλντοκϊ^Ντράμ- 
μοντ» καί «Ή Μεξικάνο».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Τό διαβολόπαιδο», 
«Έπί τοΰ καταστρώματος», «Είς τήν υπηρεσίαν τής Γαλ
λίας», «Ματίας Πασκάλ», «‘Η κρίσις έτελείωσε» καί «Τό 
τελευταΐον φυλάκιον». Χατζηγεωργίου
ΈλευΒεροώπολι;

Ήλύοια. Προεβλήθησαν τά έργα «Μαζούρκα», «Ό 
κήπος τοΰ Αλλάχ», «Σερενάτα Σοΰμπερτ», «Σπασμένες 
άλυσσίδες» καί «Άβε Μαρία».

Άπό δεκαπενθημέρου ήρχισεν ή άνέγερσις νέου κτιρίου 
έπί τοΰ οικοπέδου τοΰ κ. Βασ. Γρανίτσα εις δ θά στεγα- 
σθή δ χειμερινός κινηματογράφος «Ήλύσια».

Χατξηνικολάου 
Καβάλλα

’Ολύμπια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον απ’ τούς 
τρεις», «Ό κακός δρόμος», «’Αγάπη στή Μονμάρτρη» καί 
«Μιχαήλ Στρογγώφ».

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ταρζάν καί ή πρά
σινη θεά», «Έπάνω στά βελούδα», «Πρίγκηψ καί πτω
χός* καί «Πόρτ Άρθούρ».

Διονύσια. ’Αργεί μεταρρυθμιζόμενου.
Δ Ε.Κ.

X ΐος
Άστήρ. Προεβλήθησαν τά έργα «Σκιπίων δ Αφρικα

νός», «Μικροί ήρωες», «Ό στρατηγός πέθανε τήν αυγή», 
«Πριν άπ’ τό ηλιοβασίλεμα», «Κοντοττιέρι», «“Ονειρα 
ποΰ σβύνουν» «αί «Στέλλα Πάρις».

R Βουδούρης 
’Ιωάννινα

Τιτάνια. Προεβλήθησαν τά έργα «ΚΓ έσύ χρυσό μου», 
«Μποέμ», «Ό έρως δδηγός», «Στέλλα Ντάλλας», «Γκρε
μισμένα όνειρα», «Δός μου αύτή τή νύχτα», «Μαντάμ 
Μποβαρί», «Σκάνδαλον στίς κούρσες», «Έρωτες καί πό
θοι γυναικών» καί «Ήταν κΓ αύτό μιά τρέλλα».

Κολβάτσος
Κομοτινή

Ρέξ. Προεβλήθησαν τά έργα «Περιμένοντας τήν αυ
γή», «Γλεντώ τή ζωή μου», «Μιά νύχτα στή Μόσχα». «Ό 
κύριος προϊστάμενος», «Τό άσχημοκόριτσο», «Ένας με
γάλος έρως τοΰ Μπετόβεν», «Νύχτα καρναβαλιού» «Ζω- 
ζέττα», «Φανή "Ελσλερ», «Άλγερινές νύχτες» καί «Μέ τό 
χαμόγελο».

'Αττικόν. Προεβλήθησαν τά έργα «Ή κόρη τΟΰ Δρά- 
κουλά», «Αόρατη άπειλή», «Συναγερμός», «Διασταυρού
μενα πυρά», «Γό Ιπποδρομίαν τοϋ θανάτου», «Ό κίνδυ
νος είν’ ή ζωή μου·, «Κίνδυνος θανάτου», «‘Ο δόκτωρ 
Χ·, «Οί άνθρωποι τής νυκτός» «Στοιχειωμένος χρυσός», 
«Τό άεροπλάνον τοΰ θανάτου», «Είναι ώραΐα νάσαι έ 
ρωτευμένος», «‘Ο κύριος τοΰ θανάτου», «Ύπό τό κράτος 
τοΰ νόμου», «Γίγαντες τοΰ Μεξικού», «ΟΙ πειραταί τής 
χαμένης νήσου», «Ό δρόμος πρός τήν δόξαν», «Αιχμάλω
τος τής καρδιάς», «Πρωινά ίχνη» καί «Ή Τιμή».

Άθανασιάδης
Μυτιλήνη

Σαπφώ. Προεβλήθησαν τά έργα **Η δύο μικρούλες», 
«Ματωμένος θησαυρός», «Έγκλημα καί τιμωρία», «Καί 
σύ χρυσό μου», «Φαννύ Έλσλερ», «Ό ήρως τοΰ Τέξας», 
♦Ινκόγκνιτο», «Νύχτες πριγκήπων», «Ό Τσάρλυ Τσάν 
στήν Κίνα», «Ό δρόμος τής καρδιάς», «Παραστρατημέ- 
νετ», «‘Η έξόριστος», «Ό μικρός συνταγματάρχης», «Ό 
δρόμος πρός τήν δόξαν», «Νίνα Πετρόβνα» καί «Ύπα- 
στυνόμος άρτθ. 13».

Πάνθεον. Προεβλήθησαν τά έργα «Έπί τέλους μό
νοι», «Έγκλημα καί τιμωρία», «Ό χαρτοκλέπτης» «Σι
λουέττες», «Ή τίγρις τής Βεγγάλης», «Στό δρόμο τής 

ζωής», «Περιπλανώμενος νεκρός», «Γίγαντες τής θαλάσ
σης». «Γυναίκες πολυτελείας», «“Ονειρον θερινής νυκτός», 
«Ή ζωή άρχίζει σήμερον», καί «Είμαι ένας δραπέτης».

Σωφρονιάδης
Δράμα

Ήλύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Ποιον άπ’ τούς 
τρεις», «Αγάπες στή Χαβάϊ», «Βασίλισσα Βικτωρία», «Ή 
γυναίκα μέ τή λεοπάρδαλη» διά μίαν ημέραν, «Γιά τή 
ζωή τού άδελφοΰ του» καί «Μέ τό χαμόγελο».

Διονύσια. Προεβλήθησαν τά έργα «Σερενάτα Σούμ- 
περτ», «Μιά νύχτα στό Δούναβι», Είναι ώραΐα νάσαι έ- 
ρωτευμένος», «“Οταν δ έρως ψιθυρίζει», «Ζήτω τό χιού
μορ» καί «Τό τέλος τής κ. Τσένεϋ. Ν. Μαρκίδης

Σύρο;
Πάν&εον. Προεβλήθησαν τά έργα «Αδελφοί Καραμα 

ζώφ», «Ρόζ Μαρί», «Σύζυγος έναντίον δακτυλογράφου», 
• Μοντέρνοι καιροί», «Ήσοΐα χόρευε», «Λευκόν φορτίον», 
• Μις Μπά», «Νοσταλγία», «"Αννα Καρενίνα», «Ταγκό νο- 
τοϋρνο» καί «Κυνηγημένη πεταλούδα».

Είς τήν άνταπόκρισιν τήν δημοσιευθεϊσαν είς τό τεΰ
χος 15 (428), έκ παραδρομής έδημοσιεύθη ώς προβληθεν 
τό έργον «Βόλγα Βόλγα» αντί «Βίβα Βίλα» Συνοδινός

/ΛΙΧΡΛ Ν€Λ

— Ό Γκάρυ Κοϋπερ κΓ ή Μέρλ “Ομπερον πρω
ταγωνιστούν στό φίλμ «Ή λαίδη κι’ ό κάου-μπόϋ».

— Ή Πόλα Νέγκρι μέ τόν Ίβάν Πέτροβιτς πρω
ταγωνιστεί στό «Νεανικό δνειρο» τοΰ Ν. Μαλαζόμμα.

— Ή "Ολγα Τσέχοβα κΓ δ Ίβάν Πέτροβιτς παί
ζουν στά 'ΐΦλεγόμενα σύνορα».

— Ό γνωστός σκηνοθέτης Α. Τζενίνα («Ναπολ. 
βραδυές.. .κλπ.) γυρίζει τό «Ή ζωή σου μοΰ ανήκει».

— Στό φίλμ τοΰ Φρίτς Κίρχοφφ (σκηνοθέτη τοΰ 
άλήστου μνήμης «Ταγκό νοτοΰρνο) «‘Ανάμεσα σέ δυό 
γάμους» παίζουν οί : Λίλ Ντάγκοβερ, "Αλμπρεχτ 
Σένχαλς, Πέτερ Πέτερσον,^ Μ. Λουΐζα Κλαούντιους.

— Ή "Ολγα Τσέχοβα, ή Κάμιλλα Χόρν, ό Α. 
Σένχαλς πρωταγωνιστούν στά «Κόκκινα όρχεοειδή».

— Στή ‘Μυστική αποστολή» παίζουν οί Γκοΰσταβ 
Φραΐλιχ-πάλι άξιωματικός ! - Καμίλλα Χόρν, Ρ. Χέλ- 
μπεργκ.

«Αισιόδοξος» λέγεται τό φίλμ τοΰ Έμο δπου παί 
ζουν οί Β. ντέ Κόβα, Γκούστι Χοΰμπερ, Τέο Λίνγκεν, 
“Οσκαρ Ζίμα κΓ ή παλιά δόξα τοΰ βουβού "Εννυ 
Πόρτεν.

— Ή γαλλική άντιπροσωπεία στήν Έκθεσι τής 
Βενετίας διαμαρτυρήθηκε στόν κόμητα Βόλπι έπειδή 
τό γερμανικό φίλμ «Χαμένα ίχνη» προσβάλλει τόν 
έθνισμό τους.

— ‘Η νεαρή γαλλίδα Όλΰμπ Μπραντυά (πού κρά
τησε στά «Τελευταίο τραίνο άπ’ τή Μαδρίτη» καί 
«Ψυχές στή θάλασσα» δυό άρκετά σημαντικούς ρό 
λσυς) πρωταγωνιστεί μέ μεγάλη έπιτυχία στόν 
«Κλεμμένο παράδεισο» ένα πρωτότυπο μουσικό κωμι- 
κό-άστυνομικό φιλμ τοΰ "Αντριους Στόν.

ΟΙ “OKOYSTOI,,
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΛΟΙΚΟΙ ΤΩΙΝΙΩΙ

’Αντιπρόσωποι τοΰ υπουργείου Εσωτερικών 
τής ’Αγγλίας, τοΰ Δημοτικού Συμβουλίου τοΰ 
Λονδίνου καί όλων τών κινηματογραφικών έπι- 
χειρήσεων, καθώς καί δλων τών βιομηχάνων 
κινηματογραφικών ταινιών, συνήλθον κατ’ αύ- 
τάς διά νά καθορίσουν έπακριβώς τόν δρον 
«άκαυστος» προκειμένου περί κινηματογραφι
κών ταινιών Προτείνει, λοιπόν, ή ώς άνω έπι- 
τροπή δπως μία ταινία, μή χαρακτηρισθή ώς 
«άφλεκτος» έαν τεμάχιον αυτής μήκους 30 έκα- 
τοστομέτρων καίεται είς διάστημα όλιγώτερον 
τών 30”, έάν έχη πάχος μικρότερον τών 0,08 
ή ούχί περισσότερον τών 45”. Καί, έπιπροσθέ- 
τως, έάν ένα τεμάχιον τής ταινίας έγκλειόμε· 
νον είς κλίβανον έχοντα θερμοκρασίαν 300 
βαθμών κελσίου, δέν άναφλέγεται είς διάστημα 
όλιγώτερον τών 10'.

ΕΓΧΕΙΡΗΣΙΣ ΕΙΣ ΑΣΤΕΡΑ

ΛΟΝΔ1ΝΟΝ.—Τηλεγραφούν έκ Χόλλυγουντ 
δτι ό κινηματογραφικός άστήρ Γουΐλλιαμ Πά- 
ουελ ϋπέστη έπιτυχή χειρουργικήν έπέμβασιν 
είς τό ύπογάστριον.

ΖΛΙΛ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΛ

Μάς γράφουν άπό δλην τήν Ευρώπην γιά 
τήν τεράστιον, τήν άνευ προηγουμένου έπιτυ
χίαν τοΰ «Ρομπέν τών δασών».

Στό Παρίσι άφοΰ ή ταινία έπαίχθη έπί πέντε 
έβδομάδας είς πρώτην προβολήν συνεχίζεται ή 
έπιτυχία είς τους μικροτέρους κινηματογράφους 
τών Παρισίων έκ τών όποιων έξ προβάλλουν 
συγχρόνως τήν ταινίαν, ή δέ έπιτυχία της άπο- 
τελεΐ ρεκόρ εισπράξεων είς τά κινηματογρα
φικά χρονικά τής Γαλλίας.

Στήν Κοπεγχάγη έπίσης τήν πρωτεύουσαν 
τής Δανίας συνέβη έν γεγονός τό όποιον εί
χαν πολλά χρόνια νά δοΰν οί κινηματογραφι- 
σταί στά θέατρά τους. 'Όλος ό κόσμος στό 
τέλος τής παραστάσεως δρθιος έχειροκρότει 
τούς ήθοποιοΰς γιά τήν τελείαν έκτέλεσιν καί 
έρμηνείαν τών ρόλων.

Είς τό Λονδΐνον έπίσης ή ταινία έπαίζετο 
συνεχώς έπί τέσσαρες έβδομάδας είς πρώτην 
βιζιόν σέ θέατρο χωρητικότητας 4.200 θέσεων.

Κατόπιν τής γενικής αύτής έπιτυχίας δέν 
υπάρχει καμμία άμφιβολία δτι καί έδώ ό «Ρομπέν 
τών δασών» θά σημειώση άσφαλώς μεγάλην 
έπιτυχίαν, ιδίως έμπορικήν.
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Τό μυστικό τοΰ αυθόρμητου ΓΕΛΙΟΥ 

τό βρίσκετε μόνο στό

“ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙ,,
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τήν ξεκαρδιστική κωμωδία πού 'παίχθη μέ τόση έπιτυχία στό

..REX"

καί δπου πρωταγωνιστούν οί κορυφές τοϋ γαλλικού κωμικού φίλμ
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MON I Κ ΡΟΛΛΑΝ 
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’Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα

ΗΝΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΑΜΟΛΟΧΙΤΗ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
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-= Α. Ε. Κ. Ε. =-
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Τό πρώτο μεγάλο φιλμ που άνοίγει τόν δρόμο τοΰ θριάμβου γιά τά

αριστουργήματα ποΰ ϋά έπακολου&ήσουν ! 
=

Τό φίλμ πού έθαύμασε ή ’Αθήνα τήν παρελθοϋσαν έβδομάδα στό «ΡΕΞ»

ϊ ©ΛΑ ΓΒΑ Τ© Π ADAH ΤΗΧ ΖΖ ........................................ ....
Ό Γολγοΰ'άς μιας γυναίκας ! Ή Θυσία μιας μητέρας !

g πού κατατρεγμένη άπό τήν πειό σκληρή μοίρα, μάταια άγωνιζόταν νά ξεφύγη τό
Ξ βόρβορο τής άμαρτίας στόν όποιον τήν παρέσυραν οί έκτός νόμου άνθρωποι,
= έχοντες γιά δόλωμα τό μονάκριβο παιδί της πού τής είχαν άρπάξει !

Μέ τήν

ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΣΤΑΝΓΟΠΚ

και τόν

ΤΖΟΕΛ
ΜΑΚ-ΚΡΗ

Από τήν έφετεινή Παραγωγή τής

Π AΡAMΑΟΥΝΤ
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’Αποκλειστική έκμετάλλευσις διά τήν Ελλάδα, Κύπρον καί ’Αλβανίαν

ΧΚ©ΥΡΑΧ ΦΒΛΜΧ α.ε.
Σταδίου 45 —- ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφωνον 21.824 
Ύποκατάστημα έν Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 7)
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